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^βραββυθΗ ύωό τη? ΧκαδΗμίαί ΧθΗμοομ κοί του βμ Παρισίο<5 

Ου^όγου ^^ρό$ βμίσ^σιμ τοομ '€λλΗμικο5μ ^^σουδ^6μ. 

(^ΘΗΝί^Ι 1958 



ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αιευΰυντής ό καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

{ οδός Μασσαλίας 4 } 

Δια/,ειριστής ό υφηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 2ΠΥΡΙΔΛΚΗΣ 

Διευθυντής του Λαογραφικοϋ "Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών 

Έπεμελήθησαν τής Ικδόσεως: 

Των τόμων Α'- ΙΒ': Κων. Δυοβουνιώτης ■ Φ. Κουκούλες 
» ΙΓ' - ΙΗ': Κων. Δυοβουνιώτης- Φ. Κουκούλες - Δ. Α. ΖακυΟηνός 

Τοΰ τόμου ΙΗ' : Φ· Κουκούλες 
Των τόμων ΙΘ' - ΚΒ': Φ. Κουκούλες - Ν. Β. Τωμαδάκης 

» ΚΓ'-ΚΗ': Ν. β. Τωμαδάκης 
Τοΰ Ευρετηρίου των τόμων Α' - Γ : Ε. I . Κρί-αράς 

Τά ανταλλασσόμενα περιοδικά και τά προς αγγελίαν ή κρίσιν βιβλία αποστελλονται 
προς τον διευθυντήν, ώς και τά χειρόγραφα. 

Κατ’ άπύφασιν τοΰ Διοικητ. Συμβουλίου, άπό τοΰ έτους 1956 οΐ Εταίροι κατα- 

βάλλοντες την πρός τήν Εταιρείαν συνδρομήν αύτών λαμβάνουσι τόν τόμον δωρεάν. 

13350 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

Περί γεωγραφικών ονομάτων έγραψα είς τόν πρώτον τόμον τής Επε¬ 

τηρίδας Βυζαντινών Σπουδών καΐ αλλαχού, προσθέτω δέ σήμερον όλίγας 
συμπ?ιηρώσεις: 

Μαύρη Θάλασσα. 

Άπό τού δωδεκάτου αίώνος ήρχισε νά συνηθίζεται τό όνομα Μαύρη 
Θάλασσα άντί τού Εΰξείνου Πόντου, άπαντφ δέ ήδη είς τόν δημώδη κώδικα 
τού Νικ. Χωνιάτου (σ. 402 καΐ 699). Τινές συγγραφείς Ιπεξηγούν τό 
όνομα Εύξεινος Πόντος’διά τοΰ Μαύρη Θάλασσα, όπως καΐ δ Φραν- 
τζής ακόμη, «τά τον Εϋξείνον Πόντον ^’τοί της Μαύρης Θαλάσσης» (σ. 

135 βλ. και 109). Τό όνομα Μαύρη Θάλασσα άπαντρ. άπό τού ιβ' αΙώνος 
και είς επισήμους συμφωνίας, όπως φαίνεται άπό τό Ιιΐδ §·Γ&6θθΓοιη&ηιιηι 
τοΰ Κΐη§·βηΕΐιαΙ (3, 585 ) καΐ άλλαχόθεν. 

Αφού συνηθίσθη τό όνομα, προσετέθη είς τήν φήμην των μητροπολι¬ 
τών των παραλίων πόλεων τής Θράκης: ούτω καλείται «6 Βάρνης καΐ 
Καβάρνης ύτιέρτιμος καί ^ξαρχος Μαύρης Θαλάσσης » ^ Και δ μητροπολί¬ 

της Βιζΰης ώνομάσθη <τ· ύτιέρτιμος καΐ ^ξαργ^ος Μαύρης Θαλάσσης»^, 

Ό πατριάρχης Διονύσιος εγραφε κατά τό 1555: « 'Ιερώτατοι μητρο- 

πολϊται Μαύρης Θαλάσσης και ΰπέρτιμοι, δ,τε Άγχιάλου, Σωζοπόλεως, 

Μεσημβρίας, Βάρνης τε, Άγαθουπόλεως... » Α 
Σπανιώτερον είναι τό όνομα Επάνω Θάλασσα: « εις τήν Σινώπην και 

αλλαχού... είς τήν Επάνω Θάλασσαν » 

Κατ’ άντίθεσιν πρός τήν Μαύρην Θάλασσαν ώνομάσθη τό ΑΙγαΐον, 

αργότερα όμως, Ασπρη Θάλασσα. Τό όνομα Αίγαϊον έχρησιμοποιεΐτο συγ¬ 

χρόνως μέ τό Μαύρη Θάλασσα π.χ. εΐς τήν συμφωνίαν Μιχαήλ Παλαιολό- 

γου καί Βενετίας τού 1265®. Και είς ξένα έγγραφα, έκδοθέντα υπό Ν. ΙθΓ§^& 

καί άλ>.ων συγγραφέων, άπαντα τό Ε^βιιηι, Ε^βο, ΕρβορβΙαρο μέχρι τού 

1 θρακικά, τ. 8, 1937, σ. 126. Αΰτ., σ. 153 λέγεται καΐ ό « Μεσημβρίας ύπέρ- 
τιμος καΐ εξαρχος Μαύρης Θαλάσσης». 

- Γ. Ζολώτα, Ιστορία τής Χίου, τ. 3, 2, 1928, σ. 229. 

^ Βυζ. Χρονικά, τ. 7, 1900, σ. 682. 

^ ΜΜ 2, ό46, 

® Βλ. Τ&£β 1 - Τ Ια ο πι & 5, ΡΓΪ6ά6Πδ- ΐΛΐιό ΗαπάβΙδν€ΓίΓ&£..., 1850, σ. 16. 
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δεχάτου έκτου αΐ,ώνος. Και εις επίσημα κείμενα ελληνικά συνεχίζεται ή χρή- 

σις του ονόματος Αιγαίου. Οΰτω ό Παροναξίας μητροπολίτης ονομάζεται 

«ϋπέρτιμος και εξαογ^ος παντός Αιγαίου Πέλαγους 

Παραλλήλως προς τό ονομα ΑΙγαίον καΐ κατ* άντί-θεσιν προς τό Μαύρη 

Θάλασσα, ηρχισε νά συνηθίζεται τό ’Άοπρη Θάλαααα, περί τής πρώτης 

«οχής τοθ οποίου δεν δύναμαι νά δοί)σω ασφαλή πληροφορίαν. 

Αΐ μαρτυρίαι εις νεώτερα έγγραφα είναι άπειροι, οιον εις το αρχεϊον 

Αυγνοϋ, εις τό Δελτίον ^Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας και αλλαχού. 

Θεσσαλία. 

Τό όνομα Μακεδονία εχρησιμοποίήθη υπό των Βυζαντινών και διά 

περιφέρειας τής Θρ(?κης (πβ. ΕΕΒ2 1, σ. 44). την θέσιν 5έ τουτου 
κατέλαβε τό όνομα Θεσσαλία, κατ’ Ιπίδρασιν ίσως τής Θεσσαλονίκης. Ό 

Τζέτζης (χιλιάδ. XIII 400 πβ. και IX 69δ) άμφισβητεί την δρθότητα τής 

χρήσεως ταυτης, θέλει τήν άρχαίαν σημασίαν τοΰ δνόματος: «’Άλλο Θεσ- 

σαλονίκη τε και άλλο Θεσσαλία... Πί Θεσσαλία χώρα δέ, 7)ς περ και πολλαι 

Άν πόλεις, Αάριααα, ΦΜα, Φάρααλος, Τρίκκΐ]ς καί αλλαι πο'σα*...».Αναφέρω 

μερικά παραδείγματα τής νέας χρήσεως. Ό Νικηφόρος Βρυέννιος (σ. 147) 

γράφει: « κατέσχε τί]ν έν Θεσσαλίρ μψρόπολιν, ήν Θεσσαλονίκην δνομά- 

ζομεν·». Συνήθης ή χρήσις τοΰ ονόματος εις τήν φήμην τοΰ μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης: '^Ιερώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, νπέρτιμος καΐ 
^ξαρχος πάσ^^ς Θίτταλίας» «'Ο ταπεινός μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, 

ύπέρτιμος καΐ έ'ξαρχος πάσης Θεσσαλίας Ιωάννης «ό ταπεινός μιμρο- 

ηολίτης Θεσσαλονίκης, ύπέρτιμος καΐ ^ξαρχος πάσης Θεσσαλίας Ιε¬ 

ρεμίας » 
Έφ’ όσον Θεσσαλία = Μακεδονία, και Θεσσαλοΐ = Μακεδόνες. 

Ό Μιχαήλ Άτταϊ^ειάτης γράφει (σ. 233): « τό γένος των Θετταλών 

έώρταοε μέν υπέρ απαντας τήν τής πόλεως λύτρωσιν, εϋ·υσε δέ τφ -Οεφ και 

τφ μεγαλομάρτνρι Δημητρίφ τά σώστρσ». 

:■* 

' Άσία. 

Οι Βυζαντινοί διακρίνουν τήν Ασίαν ή Μικράν Ασίαν από τήν ανω 

"Ασίαν (ΌΗιανήν, Σογδιανήν κλπ.), όπως δ Ίο)άννης Λυδός (περί διοση* 

1 Νέον Έπιστολάριον 1782, σ. 42 και 207. 

2 ΜΜ 1, 101. 
^ Κοίιοδ ά’ΟΓΪβηΙ:. τ. 26, 1927, σ. 14δ. 

^ Αοίσδ άΈερΒΐ^Γπεηου, σ. 22. 

αειών, σ. 116). Εις τον βίον Ευάρεστου «η των ΓαΙατων επαρχία » τοπο¬ 

θετείται «εκ τί] μεγάλη "Ασία » ζ 

Ή κυρίως Άσία ή Μικρά Άσία (και παρά τω I. Αυδφ ένθ’ άνωτ., 

σ. 159) περιλαμβάνει τήν χώραν από τοΰ Άδραμυττίου μέχρι τής ΑΙιλήτου. 

Σαφώς χωρίζεται αΰτη από τήν Φρυγίαν καΐ τήν Καριαν. ’Έγγραφον μετα¬ 

γενέστερον, τών Σελτσουκικών χρόνων δμιλεΐ περί « *.4σίας τής "Ιωνίας » 

όχι μέ πολΑήν ακρίβειαν. Ό Χωνιάτης τοποθετεί { σ. 194) τό Πέργαμον 

καΐ τό Άτραμΰττιον εις τήν Ασίαν. 

Ό Γεώργιος Μοναχός (άε Βοογ, σ. 558) διακρίνει τήν Ασίαν από τήν 

Φρυγίαν και Καρίαν, όπως καΐ άλλα κείμενα. Αι « άποϋ^ήκαι των βασιλικών 
κομμερκίων "Ασίας και Α’αρίας » χωρίζονται σαφώς®, Συνηθισμένον είναι 

τό όνομα Μικρά "Ασία καθ’ δλον τον Βυζαντινόν μεσαίωνα, Άπαντφ άφ’ 

Ινός είς τήν Σωκράτους Έκκλησ. Ιστορίαν ( Ηαδεεγ, σ. 626 ), άφ’ έτέρου 

ε’ις τον Δοΰκαν ( σ. 13), έκ τών τελευταίων Βυζαντινών συγγραφέων. 

Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος γράφει (3, 22); «τό νυν καλού· 

μενον Θρακησίων ΰ^έμα πάλαι μέν καΐ κατ* άρχάς "Ασία Μικρά ώνομάζετο 

καΐ 6 ταυτης κρατών άνϋνπατος "Αοιάρχης ίλέγετο». 

Μητρόπολις τής Ασίας ήτο ή ’Έφεσος, δι* αΰτό γίνεται σΰγχυσις τών 

ονομάτων. *0 μέν Μαλάλας δνομάζει (σ. 366) «τήν "Έφεσον, πόλιν τής 

"Ασίας», άλλα παρά τφ Τεροκλεΐ (Ρ&τΠιε^, σ. 313) «Άσία ή "Έφεσος». 

Ή σχέσις Ιπαρχίτις καΐ πόλεως φαίνεται καλώς είς τήν φήμην τοΰ Εφέσου 
και τοΰ Σμύρνης: « Ήσαίας ίλεφ '&εοΰ αρχιεπίσκοπος "Εφέσου ύπέρτι- 

μος καΐ εξαρχος πάσης Ασίας» Δ «"Ιωάννης έλέφ '&εον άρχιεπίσκοπος τής 

άγιωτάτης μητροπόλεως "Εφέσου καΐ έξαρχος πάσης "Ασίας »^. «'Ο 

ταπεινός μητροπολίτης Σμύρνης Με'&όδιος, ύπέρτιμος καϊ Εξαρχος πάσ^ις 

"Ασίας, καθ·ηγούμενος Πάτμου καΐ πρόεδρος παντός Αιγαίου »^. 

Οι κάτοικοι τής επαρχίας Ασίας έλέγοντο Ασιανοί, « επίσκοπος τϊ;ς 

"Εψεσίων μητροπόλεως, τής "Ασιανών έπαρχίας» 

Παλλήνη · Κασσάνδρεια - Βερροια. 

Ή σΰγχυσις τήν οποίαν άπαντώμεν είς τάς γεωγραφικάς γνώσεις πολ- 

^ Αη»!. ΒοΙ1&ηάί3π&, τ. 41, σ. 296. 

2 Μαυροχορόάτενος Βιβλιοθήκη. Ανέκδοτα ελληνικά, σ, 72. 

^ Βν^ζαηΐΐοη, τ. δ, 1930, σ. 60δ, ΒΖ, τ. 24, 27. 

^ Αρχαιολογικόν Λελτίον 1922, σ. 132. 

5 Κεντιε έίηάθδ Οτεοησεε, τ. 7, 1894, σ. 80. 

® Νέος Έλληνομνήμων, τ. 7, 47. 

Μαηδΐ 8, 970. Παρά Ν. Βρυεννάρ φέρεται ( σ. 74 ) : « ό βασιλεύς Ρωμαίων 

εχων μεθ’ εαυτού τήν τών Φρυγών και τών Λυκσόνων φάλαγγα, ετι δέ καΐ τι'ιν τών 
Ασιανών.,, 
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λών Βυζαντινών συγγραφέων φαίνεται πολύ σαφώς εις την χρησιν των 

δνωτέςω ονομάτων. Αναφέρω μεριχά παραδείγματα. ^ 

ΕΙς χρυσόβουλλον γράμμα τοΰ Ίωάννου Παλαιολογου του έτους 1407 

ί ένεται: « τό περί την Παλλήνην άνενεώοατο τείχος, ο Καοοανδρειαν μεν ο 

τον ^Αλεξάνδοον πατ^ρ ^εκείνος ώνόμαοεν... οΐ δε μεχ^ αΰτόν Ποτώαιαν » . 

Εις Χρυσόβουλλον τοϋ Αλεξίου Κομνηνοϋ λέγεται: ηαλα^<ΐ μ^ν 
Παλλήνη, νυν δε Κασσάνδρα λεγομέν}] νήσφ » ! Παρα Καμενιατη ( σ. 0/9) 

ή Παλλήνη ονομάζεται νήσος, άλλοτε δέ χερσόνησος ^ ΕΙς τον της όσιας 
Θεοδώρας τον γραφέντα υπό Γρηγορίου Κληριχου (Κητίζ, « 68) λέγεται: 
^Βερροίας τής πόλεως, ήν δή καΐ Ποτίδαιαν οΐ των ηαλαι λογοχ χατονο- 

μάζονσι^Ι ΚαΙ ό Συνέκδημος τοϋ Περοκλέους (ΡαΠίΐθγ, σ. 31 ί ), γράφει: 

« Ποτίδαια ή ννν Καοσάνδρεια, ήγονν ή βέρροια »/ 

Πεοισσοτέραν γεωγραφικήν αμάθειαν δεικνύει πάντοτε ό Χαλχοκονδυ- 

λης (Βοηη, σ. 19) : «τήν Ροδόπην διαβάντες δφίκοντο εις Καοσανόρειαν. 

Πνδναν τό πάλαι καλονμένην » / 

Πενταδάκτυλον. 

Πλήν τοϋ γνωστού Πενταδατιιΰλου = Ταΰγετου, φέρουν τό όνομα 

τούτο καΐ άλλα βουνά, οχι τόσον γνωστά. ^ 
Πεντεδάκτυλον δνομάζεται βουνόν είς την Κύπρον ήδη εις τον βίον 

Σπυρίδωνος έπισκόπου Τριμιθούντος^. χ τ>· > »τ 
Ροηίεάαηίΐο ήτοι Πεντεδάκτυλο δνομάζεται βουνό εις την Κατο) Ιτα¬ 

λίαν, παρά τό Κο§:8:ίο®. ^ . 
Κατά τό βγη^κατίαιη ^οοΐοδί&ο Οοηδί^ηίπιοροΐιίμηαο (σ. 633) 

όίνομάζετο Πεντεδάκτυλον και βουνό είς τήν Μικράν Ασίαν. ^ ^ 

Ή χρήσις τοΰ ονόματος, είς τόσον μακρυνάς απ’ άλληλων εκτάσεις 

(νότιος Ιταλία-Κύπρος) δεικνύει πόσον γενικώτεροι γλωσσικοί και γεω¬ 

γραφικοί κανόνες ήσ«ν πανελλήνιοι. 

Λάμπη. 

Λόμπη, «λαωτεοον Αάπηη -«Ι είναι όνομα Κρητικής πόλεως. 

εκεί. Χονσόβουλλα γράμματα τής.·, μονής Βατοτεδίου. 1898. α. 42, 

Πβ. Οδΐ^ει-, ΒΖ 31, 34. 
2 Βυζαντινά Χρονικά, τ. 3, 1896, σ. 121. 

3 Βυζαντινά Χρονικά, τ. 5, 1898, σ. 484. 

1 Μί§ηβ, ΡβίΓοΙοβΐα Οτ^εοίΐ, τ. 116, στ. 452. 

δ Κοίιΐίδ, δο&νΐ Ηπδυίδίίοΐ..., σ. 209· ιολ πβ Ν Β 
3 Μ. Οιι&Γάηοί, ΙηβοηρΙΐοηεΒ 0Γθ1ιυ&ε, τ- 2, 1939. σ. 190. Πβ. Ν. Β. 

Γειογραφικά ονόματα ”< 

'Ο κάτοικος υπό τοΰ Στεφάνου Βυζαντίου ονομάζεται ΛαμπαΤος, εις τούς 

επειτα χρόνους Λαμπηνός. Είς τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους άναφέ- 

ρεται επίσκοπος ΛάππηςΡ 
Λάμπη είναι καί όνομα δύο μικρασιατικών συνοικισμών, ενός εις τήν 

Βιθυνίαν καί άλί,ου είς τήν περιφέρειαν Μαιάνδρου. Ό Ν. Χωνιάτης γρά¬ 

φει (σ. 230): Λάμπην ικετο καΐ πόλιν Κελαινάς, ενϋα τον Μαιάν¬ 

δρου ειοίν αί εκδόσεις·». Καί κατωτέρω (σ. 231) γράφει ό Ν. Χωνιάτης 

ότι δ Μ, Κομνηνός ήλθεν « είς Κώνας τής Φρυγίας, εκεΧϋεν εις Λάμπην 

καΐ πόλιν Κελαινάς ». Ό Κίνναμος ονομάζει {σ. 251 ) τήν Λάμπην « κώμην 

^Ασιανήν», ήτοι άνήκουσαν είς τήν Ασίαν, τήν μεταξύ Μαιάνδρου και 

Άδραμυττίου χώραν. Τό χωρίον ττϊς ’Άννης Κομνηνής ( 1, 216) « τήν σκη¬ 

νήν κατά τήν Λάμπην πηξάμενος » άναφέρεται είς τήν Βιθυνίαν. 

Λάμπα ή Λάμπη Ισώθη καί ώς προσηγορικόν καί δηλοΐ λιμνάζοντα 

ΰδατα. Καί ώς τοπωνύμιον έσώθη πολλαχοΰ. 

Κώρυκος - Κουρικος. 

Είς τά νότια τής Κιλικίας ύπήρχε πόλις εμπορική, ή οποία επεκοινώνει 

και μέ τήν Κύπρον. Δι’ αυτό είχε καί « γενικόν καμμερκιάριον αποθήκης 

Κουρίκου»^ Ό Προκόπιος (περί Κτισμάτων, σ. 170) άναφέρει λουτρόν 

καί πιωχεΤον είς τήν Κίόρυκον, πιθανώς χτίσματα τοΰ Ιουστινιανού. Τό 

πτωχεϊον Κωρύκου ( — πτωχοκομειον) άναφέρεται καί εις έπιγραφάς μικρα¬ 

σιατικός καί φαίνεται ότι δεν ήτο άσήμαντον κτίριον®. 

Ή Κώρυκος άπετέλει καί Ιπισκοπήν, άναφέρεται δ* επίσκοπος Αρχέ¬ 

λαος παρά Μ^ηδί 8, 919^. 

Δράκων. 

Δράκων είναι συχνόν όνομα ποταμού, έδόθη δέ τοΰτο έκ τών έλικοει- 

δών κινήσεων. *0 Προκόπιος γράφει (V 2): «.ποταμός δνπερ ομωννμως 

τφ σχήματι Αράκοντα καλονοιν οι επιχώριοι ». 

Κατά τον Μανασσήν® Δράκων ώνομάζετο καί ποταμός τής Ίσαυρίας. 

Τωμαδάκη, 'Η Επισκοπή Λάμπης καί οϊ επίσκοποι αυτής, Έπ. ΈπετηρΙς Φιλ. 

Σχ. Παν. Ά'θ-ηνών, 1955- 1956, σσ. 339 -353. 

τ Μαηδΐ..., τ. XI, σ. 645. 

2 Κενιΐβ ΝιιηιίδπιπΒηυε, 1905, σ. 326, 
^ Μοπαπιεπία Αδίασ ΜϊηοΓΐε, τ. 3, 1931, σ. 213. 
4 Βλ. καί τακτικά Β 6 η ε 8 6 ν 21 α 1ι, Βγζ. ΝβυβΓ. }&1ΐΓ6αο1ιει·, τ, δ. 

3 ΒΖ 13, 1964, σ. 343. 



Κ. Άμάντου 

Ή “Άννα Κομνηνή αναφέρει ποταμόν Δράκοντα εις τήν Βιθυνίαν*. Το 

όνομα Δράκων άπαντα κα'ι εις τήν Λήμνον^. 

Επισκοπή Άχελφου. 

"Αλλοτε έγραψα περί του ονόματος *Αγχίαλος τό όποιον δημοτικωτε- 

ρον λέγεται *Αχελώ και *Αχέλός, δθεν κα'ι τό εθνικόν Αχελινος. Εκεϊ 

παρετήρησα ότι Ι'γιναν καΐ λάθη περί τήν χρήσιν του ονόματος *Αχε?ιφθς. 

Σήμερον θέλω νά προσθέσω οτι είναι γνωστή και επισκοπή Άχελφου 

(διάφορος τής μητροπόλεως *Αγχιάλου) εις τήν Ναυπακτιαν^ εκ των χρό¬ 

νων Αέοντος του φιλοσόφου. Πβ. ΜΜ 1, 534 καΐ Βυζαντίδα 1, 1909, 26 

^«ό ^Αχελφου καΐ ^Άρτί^ς 

Παππίκιον δρος. 

Τό Παππίκιον όρος τής Θρφκης κακώς έσχετίσθη μέ τό Παγγαϊον πα· 

λαιότερον, υπό δέ του Αντωνίου Μηλιαράκη προς τό εν Βουλγαρίρ; όρος 

Ρίλα. Τό όνομα εν πρώτοις φαίνεται νά έχη σχέσιν προς τό κύριον όνομα 

Παππίκιος, τό όποιον άπαντφ είς Ιπιγραφήν χριστιανικήν Λέσβου: « ύπερ 

τής ψνχής Παηπικίου ηρεαβυτέρου»^. 

Ή γραφή Παπόκιον είναι Ισφαλμένη. 

Τό Παππίκιον είχε πολλά μοναστήρια «σεμνεϊα» ή «φροντιστήρια». 

Ό Κίνναμος γράφει (σ. 265); «αεμνείων δ,περ Ιν 8ρει Παπικίφ Χδρυνται 

πλεΐστα ». Παρά Ν. Χωνιάτη λέγεται (σ. 187 ): «έπι των κατά τά Παηπί- 

κιον δρος φροντιστηρίων ». 

*Από τάς πηγάς ορίζεται ή γειτονία του Παππικίου, τό όποιον δέν 

δυναται νά έχτ) σχέσιν προς τό δρος Ρίλα τής Βουλγαρίας, όπως ένόμισεν ό 

Αντώνιος Μηλιαράκης’. *0 Ν. Χωνιάτης γράφει « βΐί Μοσινοπολιν άψι- 

κόμεϋ·α και τφ Παηηικίφ προοβαίνειν έμέλλομεν ». Δι* αυτό όρθώς ό Σ. 

^ Βλ. Λν. Κ. & ηι 8 & γ, Τ1ΐ6 Ηίδίοήο&ΐ Οεο^Γ&ρΙιίε οί Αδία Μιπογ, 1890, 

σ. 188. 
2 Ι^ΐπδεηΙΙΐδΙ, Ιηδ Οτ&εεοΓΟίπβηϋπι, τ. 3, 693, 

3 ΕΕΒ2, τ. 1, 1924, σ. 49. 

^ Βλ. Οεΐζετ, ϋπεεάηαοΐίΐε υηά υη^εηΰβεηά νεΓδίίβηΐΗοΜε Τβχίε άβτ 
ΝοΙίίί&ε ερίδοορ&Ιΐΐιιιιι, 1891, σ. 557. Πβ. και τά Νονδ ΐ&οίίο& τά δημοσιευ- 

Όέντα ύπ;ό τοί5 αύτοΰ Ο ε 1 ζ ε γ εις τήν έ'κδοσιν τοτ5 Γεωργίου Κυπρίου, σ. 78. 

= Πβ. καΐ Ν. Β. Τωμαδάκη, Βυζ. Γραμματολογία, Α', 1957, σ. 47 (περί 
των επισκοπών τής Ναυπακτίας και τήν λοιπήν βιβλιογραφίαν). 

3 Αρχαιολογικόν Δελτίον 1929, σ. 26. 

’ Θρακική Έπετηρίς 1897, σ. 71. 

Γεοίγραφικά ονόματα 9 

Κυριακίδης * έτοποθέτησε τό Παππίκιον παρά το σημερινόν ΔΙοδδίπ&' 

ΚΕίβδί, τό όποιον κατέχει τήν θέσιν τής βυζαντινή; Μοσινοπόλεως, πλησίον 

τής Κομοτηνής. 

Ό|εΙα. 

*Αντιγράφω από χρυσόβουλλον του ΔΙ. Κομνηνου του 1158 (εκδ. 

Ζέπων 1, 381) τά ενδιαφέροντα ονόματα των νήσων τής Προποντίδας: 

Όξεΐα, Πρώτη, Χάλκη, Πλατεία, "Αγία Γλυκερία, Πρίγκιπας, ή τον Αν¬ 

τιγόνου, Τραγονήσιον, Τερέβιν&ος, άγιος Άνδρέας, άγιος Τρύφων, άγιος 

*Ελευϋ·έριος, Κώδων, Πελαγίας, Θεοτόκος, Μεσονήσιον, "Ιατρός, άγιος 

Δημήτριος. 

Τινά ονόματα όπως Ό ξ ε ΐ α, Πλατεία είναι έκ του σχήματος ειλημ¬ 

μένα, ενφ σλ?,α είναι παλαιότερα ή άγιώνυμα. 

Ό|εΙα εκαλείτο και συνοικία τής Κωνσταντινουπόλεως άγνωστον διατί. 

Εϊς τά θαύματα τοΰ άγιου Αρτεμίου λέγεται: « Πς τήν "ΟξεΙαν, πλησίον 

των Δομνίνον ίμβόλων » 

Περί τοΰ όρους Όξείας τής Βιθυνίας εγραψεν ό I. Μηλιόπουλος Εις 

ταυτην τήν Όξεΐαν άναφέρεται καΐ ή δημοσιευθείσα είς τά Ελληνικά 

(τ. 6, 88) «οφραγις Χεργίον ποιμένας τής "Οξείας·». 

Στύλος - Στυλάριον. 

Στύλος ελέγετο ό κίων, ϊφ οΰ διέμενον καΐ στυλιται μοναχοί. Οι 

στύλοι ίδρυοντο συνήθως πλησίον μοναστηρίων ή κα'ι λαϊκών συνοικι¬ 

σμών, όχι είς τήν έρημον, όπου έν ανάγκη δέν θά εΰρισκον τρόφιμα ή 

άλλην περίθαλψιν. "Οπως δέ έκ τοΰ ονόματος μονών ώνομάσθησαν και γει¬ 

τονικοί συνοικισμοί, οΰτω συνέβη και μέ τό όνομα Στύλος, τό όποιον έδόθη 

είς πλήθος συνοικισμών ή μονών. 

Κορυφή τοΰ όρους Λάτρου τής περιφέρειας Μαιάνδρου ωνομάσθη Στύ¬ 

λος: «λαύρας τής ΰπεραγίας Θεοτόκον... τής ονσης εν τή κορυφή τον Λά¬ 

τρου όρους και έπονομαζομένης τού Στύλον», { ΜΜ 4, 309). 

« "Εν τφ Στνλω τφ καλονμένφ τού Βαρλαάμ » 

^ Άθηνα, τ. 35, 1924, 219. 
- Α. Π α π σ δ ο π ο ύ λ ο V - Κ 6 ρ α μ έ ω ς, ν&ΐ'ία ΟΓ&εαδ δίίοτα, σ. 5. Αύτ,, 

σ. 40: < ά}ΐελ&5 «ς τψ· Πάλιν είς τήν Όξεϊαν ε>· τφ ναφ τον άγιον Ιωάνναν τον Προ¬ 

δρόμου ». 

3 ΒΖ 24, 88. 
’ Μετέωρα, βλ. Βυζαντίδα 1, 1909, σ. 300. 



1ϋ Κ. Άμάνΐου 

δίίΐο άπαντά χαΐ εις την Κάτω Ιταλίαν. Έκεϊ επολέμησαν οι "Αραβες 

προς τούς Γερμανούς 
Στν?.άριον ωνομάζετο το σημερινόν Καραμπουρνού τής Ερυθραίας 

Χερσονήσου : « εν τοΓς μέρεοί τοϋ δρονς του κειμένου εν εμβολή του 
κόλπον τής ’Ίωνίας, δ κοινώς καλοΰαι Στυλάριον προς άνατολάς καταν- 

τικρν Χίον » 

Στνλος κατά τον κ. Τωμαδάκην είναι και χωρίον επ. "Αποκορώνου 

(Κρήτης), παρά τό όποιον τό μετόχιον τής Μονής Άγιου *Ιωάννου τής 

Πάτμου. 
Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ 

1 Βλ. Ο. 8 ο 1ι 1 α ΐϋ 1) 6 Γ & 6 Γ, Γει Ι^&Ι&ίΙΙβ άο δίϋο εη Γθπ 982. ΚέοίΙδ άε 

Βγζ-9-ηθ6 εΐ ίΐ6ί; θΓθΪ3&ά€3. σ. 31. 

2 Δούκας, σ. 112. 

ΤΗΕΟΟΟΕ.Ι βΤυοίΤΑΕ ΕΡΙΟΚ.ΑΜΜΑΤΑ 

Γεοεπδΐιίΐ 

ΑΝΤΟΝίυδ 0-ΑΚΖΥΑ 

Ρταβί&ίίο 

τ. ΤΗ0θάοπ δίαάίϋ^ε 6ρί§:ΓΕΐαιιια1:3, δοη ίππιΒί άε νατϋδ 
ΕΓ^αιηδπΐίδ Ηΐδ, αηί δβοιαιιπίιΐΓ, ΗΒπδ ηι^ηιι δοηρίίδ, ηιίΐιί ςηίάοηι 

ηοΙίδ, οοπίίπεπΐμΓ ^ 

*Α. ΐ^ηί&ϋα ΡαήΒίοΐ'ηΊη, ΒΐΙοΗοΙίίθΟΒ ΝαΙΐοιι^Ηδ. Οοά. Ρατ. §γ. 

ιοι8 (Οοΐΐοβη. 4779). ®· ^ οοηΐΐηεέ ερρ. 8, 3-21, ι, 

88-94. ιδ- 
*Ν. ΝεαροΙίε, Βί8Ηο11ιεο& Ν^ϊίοηΜίδ « νίΙΙοπο Εηι&ηιιβ1ε III». 

Οο<3. Νεαρ. ^Γ. Π. Β. 2ο (ΕΙΥ), 1026, ίί. 204''- 213^ : ερϊ&Γ&ιπ· 

ιπαίει εχΙιίΙ)εΙ ι-6ο, 94- 97-ιοι, ιιι, 103, 95. ^28. 
*Μ&. ΥβηβΗαβ, Ώ. Ματεϊ ΒίΙοΗοΙίιεοα Ν&ίΐοη&Ηδ. Οοά. Μειτε. βτ. 

ςχί^Ι ( = 487). 3· 248''" 259"^ : Ϊ3πιΐ30Γαηι δεηεπι 3ΐηρ1Ϊ85Ϊπΐ3ΐΐΊ 
εοιηρΙεοΙίΐμΓ, ςιιίρρε ςιιΐ μηαδ ρΓ3εΙ:εαΙ Ιιυίυδ εάιΐίοηίδ ηιιιηεΓΟδ ιο6· 

ιιο, 3ΐ9υε ερ. 129. νν. 9*3ΐ. οηιηεδ ηιιηε ρηιημηι εάαηΙμΓ. 
Β. Αί/ΐΟδ, ΒϋοΗοΐΙιεεει Μοη. Ρ3ηί0ΐεεπιοηο3. Οοά. Αίΐι. Ραπΐ. 5543. 

37. δ. XI, £ί. 223^ · 232^· ; ερΐ§·Γ3ΓηΓη3ΐ& εοΓν^ί: ι ιΐδριιε δά 68, ι, 
δΗςιιίΙοιίδ, υί: νίάεΙιΐΓ, εχοερίΐδ. 

*Μ. Μβ88αηα, ΒίάΙίοΙΙιεαδ υηίν0Γ5Ϊί:3Γί3. Οοά. Μεδδ. §·γ. 83 (8εί. 
δδΙνδΙοΓίδ), 3. 1105 ί” Ιϊ^ΐΐ» ηιεηάίοηδΗ εχδΓδΙιΐδ, ££. 298’^ -3θ2ΐ· (αΐίδδ 

299''- 303··); «ΡΡ- ι' 24. 95. ΐ28. 
Ο. ΑΙΗοδ, ΒίΒΙίοΐΙιεεα Μοη. Βίοπγδϋ. Οοά. ΑΐΒ. ϋίοπ. 3623, 89. 

5. XII; ερρ. I - 7· 
Ε. ΑΐΗθ3, ΒίΜΐοΙϊιεαα Μοη. ΐΒετοπιπι. Οοά. Αΐΐι. ΙΙϊ. 445^. 338, 

XII (?); ερρ. ι-βο. εχεερίΐδ ηιιίιΙεπι 8, 15, ΐ9. 22-24. 
*Ρ. Ι,ηΙβϋα ΡανΪ8Ϊον\λΊη, Βί^ΐίοΐΐιεεδ Νδΐίοπδΐίδ. Οοά. Ρατ. §τ. 893 

(Εε&. 2376). 5. XIII; ££· 233''■ 250^ ; ερΐδτδτηπιαίηπι δεπετη απίεΐι&ε 

1 δίβΙΙηΐΗ. 3.ρρίοί3 5ί§η3.πΙιΐΓ ϋΐ5ΓΪ η.πυ« νι;1 οοιιΠδ ίιιείδ νεί Ιαοΐδ ορε (ίε- 

ρΐοΐοδ ΐηΙβ^Γε οοηΐιαίί, ηβαηοη Ρπ, ηηεπι ν. ά. 3νΐδ1νΐδ Μοη&οο, 3 ιηε το^ΕΪιΐδ, 
1ίΙ)6Γ3ΐϊδ8Ϊιηε ίηδρεχΐί, αίςηε Υα, άε οηίηδ η3ΐνΐΓ3 3ΐ;ηηε ίηάοΙε πιε εΟΓίίοΓεηι 
ίβοϊί ΕιπεΓβηίΪ3η3 ν3οε3Γθ, Βί'ϋΐΐοτίιεοαε ΥαΠίοεΙΗαπΕε ιηοάεταΐΓίχ. 



12 ΑιιΙοπίνΐΒ θ3.τζγα 

νιιΐΕ·αΐ:3ΐιι ’ ^η ίοΐιιηι ΐΓ^άϋ, ί.ε. εάϋΐοηίδ Ηαϊαδοε ηη. 1-105. ιη- 

129) δ. 
Ρ. Αί/ιο«, Βίΐ3ΐίοί1ΐ6€3 Μοπ. οΐιίΐ&ηΐδπϊ. Οοά. Αϋι. ΟΗιΙ. 224, 3. 

5. ΧΠΙ. 
Ο·. ΑΙΚο8, ΒίΜίοΛεοΕ Μοη. Ι,&ιΐΓ&ε. Οοά. Ο&ιιγ. 1398· ^· 

XIV, £. 224^ , ερ. 2. ϊ-2. ^ -η ,: 
Η. ΑΙΗοβ, ΒίΙ)1ΐοίΙΐ6θ& Μοη. ΟαπΓ&ε. Οοά. Ί^ητ. 631. Ε. 169, 5. 

XV; ££. 295^ ' « ί^ηιΙιοΓϋΐη δεΓίεπι ρεΓ ^ΙρΒαΒεΙηπι θεδοηρί^πι 

εοηίϊηεί, αάνεΓεαΒ ίεοηοϊηειεΗοδ, άε ρα» ν. ίπίτ» 'άά οοά. Τ. 

*Ρη. Ραηοτηιΐί3, ΒΐΙίΙίοίΊιεοα Οοηιυηαΐΐδ. Οοά. Ραηοηη. ^τ. 2 

Ω9-Β-Ι23 (5). XVI: ££. 49·58''. όβΓν; ερρ. ι - 6ο, 94- 97" ιο^. 

*0. ΙηΙ&Ιία ΡαήΒΪοναηι, Βΐάΐΐοΐΐιεοβ ΝαΗοηαΙΐβ. Οοά. ΟοϊβΙ. §τ. 

272 (οΐίη-ι 327)) ε- XVI ; £. 2ΐ3'·'^; 6ΡΡ· 3-5.7· 
*ν&. Ηοιηα, Βίάΐΐοίΐιβοίΐ νρΙ1ίςε11ΐ2ΐη&. Οοά. ν^ΙΙ. ΟΑΐ^ιι 

(217). 5- Χνΐ(?), Ν. ΑΙΙαϊπ, ί&δεΐοηΐο 51 (—ίΟ 388-389) 

ν&Γίοηιηι ίηδΟΓϊυηι Ιι&άεΙ: ερ. 72. 
*ν. ναϋΰαηηε, Βί1ρΗοΙ:1ιεο3 Αρο£ΐ:ο1ίς&. Οοά. ν^ι. 8τ. 7θθ (οΐιηι 

847). 3. Χνΐ® (ίί1ΐ§τ. 7929 Βπςηεί:), ££. 234·^· 23δ>· : εΡΡ· ΐ'^ο- 94. 

97- 101,111,103.95.128. _ ^ , η 
I. ΏηίβΙία Ρανίειοηι,ιη, Βί61ίοϊ1ιεο2 Ν&ίιοηΜι$, Οοά. Ρ^γ. βτ· 9 

(Β3ΐαζ. - Ε08·. 2376, 2), δ, ΧΥΠ ; ίΕ. 5^9'549: ερρ. Ι24. υΐ ίη Ρ ΙαΙιηα 
νθΓδίοηε (ΙοηίΕα εχΙιίΒεΕ, βχ ριιοάαιη εάίίοιτίδ ρπηοιριδ αρο^ΓαρΙιο νβη 

δίηΐϊΗϊεΓ άε-δοηρΕβ, τη^ηη ]θ2πηΪ5 Β. ΟοΙεΙίεΓ. 
Ε. ΑίΗοΒ, Βί6ίίοΙ;1ιεο& Μοη. ΕδρΗίΕΠίεηΐ. Οοά. ΑεΗ. ΕδρΙι. 2ΐΐ2, 

99, δ. Χνπΐ. 
Ο. ΑίΗοΒ, Βί61ίοΐ1ιεε^ Μοη. Ρ^ηίεΐεεπιοηοδ. Οοά. Αί:1ι. Ρ^πί:. 6122, 

6ΐ5, 3. XIX, ίί· 56'·-58^·· 
ΑίΗοβ, ΒίΒΗοΛεε^ Μοη. Ραηΐεΐεεπιοηοδ. Οοά. Αΐΐι. ΡαηΙ. 6ι6ΐ, 

654. 5. XIX: Ιί· 179^- ι82ν. 
Τ. Ταιινίηιιιη, ΒϊΒΙίοίΙιεεΒ ηηηε Ναΐΐοηαΐίδ. Οοά. Τ3.ιιγ. εγ. 

ΟΟΧΙΙ. 6. ΙΠ. 23, 5- XVI; ρεπίΐ; ίηεεηάίο α. 1904; 599. οοη- 
ΐιηε^^ΐ «]£ΐπι6ΐεο3 ^Ηςηοί νεΓ.δΐΐ5, ςηοδ ίΓαδίΓα ΐπίετ ]αηιΒο5 άε ναηΐδ 
ΕΓ^απίθηΒδ αη^εΑνεΗδ. ρηοδ ρΓΟΙηϋΙ δίΓΠίοηάηδ» 9ΐιο59«ο 
Ρ&δΐηΐ, Βί^ΙΐοίΒεεαε Κε8·ί&ε εΗίαΙοΕΪ οοηίεοΙΟΓ, Ε^^εοε-Ι^Ιιπε εάιάιί - 

1 Οί. ΜΐΕπε, Ρ6· 1. ΧΟΙΧ, εοΙΡ ι779ί8ι2, ςυί εχ εάίίοτε ρΓΐηοίρε. άε 

ηαο ΐηίΓδ άίοεΙπΓ, ΐοΡίδ ίεΐ'ε ρεπάεΐ, ίβπι^οδειιιε εχ1ιι8εί Ο^Χίν. ^ ^ 
2 οί. τ. Ρίΐδΐηΐ. €.οάί€€& Μαηη$οΗνα ΒΜΐοίΙιβοαβ Ηβρη ΙαΜπηβηβτβ ΑΐΗβ- 

ηαβί. Τδΐίρΐηΐ, I, ΐ749, ΡΡ· 3^5 ^99· 

ΤΙιεοάοΓΪ δΐιιάίΐβε Κρί£Γ&.ηιιιι?ι1α 13 

Οε άαοάε5εχα§·ίπΙ:3 νεΓδί^αδ ^ΕΪΙαΓ ίη ίαοηοπιειεΙιοδ, ρεΓ άη^δ δειίεδ 

άίδέίηεΐίδ, 3ΐί;6Γ^ ρεΓ Μρίι&^εΙηηι, ριίδε ε^άεπι ίη εοά. Η 

δεΓναίπΓ. Εοπσ-ίοΓα 511Π1: ε3ΓΠΊίη& ϋΐ ρΓΟ ερίΕΓαιηΐΉ&ΐίδ ρΓορτίε 

νεΓεηαε άίεΙϊδ Ιιαάε&ηϋιΐΓ ίάεοραε Ηηΐίςηο ε ί&ηι6οηιπι εοΐΐεείίοηε 

δϋηί; δείαηεΐα. Ηίε ^ρρεηάίείδ πιοΓε εοΐΐεεΐα επιεηάίΐίίΐοηε ραΓ άεηηο 

νίδϋπι εδί: ρΓοΙεΓΓε. 

Αά οΜεεπι ποδίΓί ΙίάΓοηιπι ίηάίείδ ηί ροΓνεηίαιηιΐδ, ηιεηιοπδε 

ξΐαίΐα ΙαπΙηπι δαηΐ: Ι^ηά&ηάί ΙίΓεδ αΐίί, οιιί ΤΙιεοάοη ί^ηι6οδ εοπιρίε- 

οΐεΒβπίαΓ, εοάίεεδ ηηπε άερεΓάίΐί, άηο ςαίάεπι Μ^ίπίιεπδεδ, ίη δεοΓίδ- 

Ιεηδί ΒίΒΙίοΙίιεεδ οΗπι δάδε^ν&ι:^^ ηηηδ Τδηππεπδίδ, άε ρπο Ρδδίηί^ 

ηιεηΐίοπεπι ίδείΐ;. 

ΕρίβΓβιιιπιδίιιηι εάίίίοηεπι ρπηείρεηι (§) ά 4δεο6ο δΪΓπιοηά 

(1559*1^52) εοπίεεΐαπι, εχ είηδ δρο^Γ^ρΗδ, ουηι ίΐΐε οΒϋδδεί;, εάεη- 

άδπί οαΓδνίΐ: ^δ^ο6ιιδ άε Εα Βδΐιπε, ίοηιο ςηίηίο 'ορεηιπι νδΓΪοηιηΡ 

νίπ άοεΙίδδίηιί ^πδεΓI:^η1^ 

2. Οηιη ίη εοπιηιεηίΐδίίοηε ηοδίΓδ, ςη^ε ίηδοήάίΐϋΓ 'Εδ ίΓ&άίζίοπε 
ιιίδηοδοπίίδ άε§·1ί ερίΕΓ&ι^ιπιί άί δ. ΤεοάοΓΟ δΐιιάίΐ&’^, οηπι οοάίεί^ιΐδ 
3ΐΙεηΙε άεδΟΓίάεπάίδ αΐςαε Γεαεηδεηάίδ ίαηι δίίίηίΐΕϊίΒαδ ηεοεδδίΐαάίηί- 
Βϋδςυο ίηίοΓ εοδ ίηϊεΓοαΓΓεηΙί^ιΐδ ΕΟοαΓΕίε εχ&πιίηΕηάίδ, ορεΓΕιη ηεα 
Ιενεπι ίηδυιτιρδεππιηδ, ίη Ιιεο ρΓΕείΕίίοηε εχΕΓΕηάΕ οιίιιιϊε, (ΐιίΕε ϊεπι άίδ- 

ρυΐΕνίιηαδ, άεΙί^ΕΓε ΐΕηΐηπι ΙίοεΒίΙ:, ηε ίη εΕδδΐιπι ιεδ ίΐιεηιπι τείεΓΕηΙιΐΓ. 
Ερί^ΓδϋΐΐΊΐΕΐηηι ηιεηιΟΓίΕπι ίη ηπίνεΓδηπι ίηίιιεηϊί, εΕπι Εά ηηηηι 

1ί8ηιιη ΕΓοΙιε^νΡ^ηι (α) τεάΪΓε οΐΕΓε ρΐΕηεηηε ΙίςηεΒίΐ:, δί Ιιοδοε εΓΓΟΓεδ 
εηηοΐίδ ΗΒΗδ εοΐΏΠΐηηεδ ρεΓρεηάεηΙ:; 27, 9 ρτο άλός; 31, ι 
βάνομεν ΡΓΟ λαμβάνωμεν; 48, 2 κα-^εΐλα ρΓΟ και^ίίΑε, ί6ίά. παντάπαξ ρΓΟ 

* Ββ 0|αί6α5 νιάεδϊδ ΜΐΠετ, ΟαίαΙθ3ΐ(β άβ$ Μαηη5ΰΗΐ$ ρνβοδ άβ Ια ΒίΰΙίο- 

ϋιέηηβ άβ ΒΕδοανιαΙ, Ρ&Γΐδ, 1848. ρρ. 379. 3ο6; Ρ&8ΓΪοΐιΐ5·Η&Γΐβδ, ΒίΙ)ίίο- 

Οχβοα Οταβοα, X, Η3£α6ιΐΓΕΪ, 1807, ρ. 43.'ΐ, γ· 
2 Ο.Ι., ρ. 382. 
3}8ΐοο8ί δΐηηοηάΐ 8. }. ΡΓεδ^γΙει-ΐ, Ορβϊ'α ΫαΗα, Τοηι. Κ. 

ΒαηοΙί ΤΙιβοάοΗ Βίαάίίαβ Ερΐ$ΙοΙαβ αίΐαςηβ $οΗρία άο^ιηαΐίβα — ^^αβ^β βί Βαίΐηβ — 

ρίβί'α^Μβ Βϊνηιοηάο ίηΐβ^'ρτβίβ, Ρ&ΓΪδίίδ, ε Τ3'ροΕΓ3ρ1ιΪ3 Κεσίδ, ΜΒΟΧΟνί (εΐΐ&ηι 
νεηεΐΐίδ, ε Ι^'^ρο^Γ&ρΙιίβ. Β&ιΊΐιοΙοιηδεί Ιίΐν&Γίηϊ, ΜΒΟΟΧΧνίΙΙ). ΙδπιΜ οοοιι- 

ρ3Πΐ ρα^ίπαδ ίη Ρ&Γΐδίηει 753*776. ϊη νεη0£Ϊ3.η£ΐ 597'6ι8. Ρ&αοοδ ΤΗεοάοΓΐ 
νεΓδαδ εδί δάηιοπεηάχιηι εάϊίοι-εηι ρΓΐηοίρεαι ί&πι &η£ε δίηηοηάαπι ΐηνεηΐδδε 
άοείίδδίπιαιπ Β η ΟΕπ^ε ηηί ΐη ΟΙθ55αΗο δπο τηεάί&ε εΐ ΐπίίπι&ε Ογ&60Ϊ£&ΙΪ5 

(ι688) 5118 δΐίς^ιιοί: νεΓΡΐδ δεη ϊηδιιείΐδ δειι ιιονΐδ, υί, εχ. εγ., κεΓ/.αρίτης, άρι- 

στητάριος, είο., ερΪΕΓ3ΐητη&ΐ?ι άβδΟΓΐρδί!:, β εοάίεε ςαοά3.ηι, ηΐ &ΐ£, Τΐηΐίΐ,ηεο, 

νβΓ^Β. ίΠδ εοηΐίηεηίΐδ. 

·* Οί. « ΒοΙΙείΒηο άε11& Βαάΐα ΟΓεοα άϊ θΓθΙ£&ίεΓΓ&£& » π.δ. XI ( 1957), 

ρρ. 139- >56· 
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τταντάναξ, ηοοηοη, ςηαπινίδ ηιίηοηδ νιάβ^ηίιαΓ 658ε πιοηιεηΐΐ, 12,6 πυράς 

ρΓο πείρας; τ’], 3 οιτών ρΓο σίτων; 94) ^3 Φ^ερ. Βε αΓοΙιείγρί 
&6(:αί6 αυΐθπι Ιιοα οοηίοβΓε Ηοεί:, ειιπι ρειιιΐο ροδί ΤΗεοάοπ ηιοΓίεηι 
(&. 826 ρ. ΟΙΐΓ. π.), οηιη ηαίάειη ουΓδίναε, 9υ&ε άίειιηίηΓ, ΗίΙεΓαε 
ηόηάηιη εΓαηί οπιηίηο ρ6Γνυ1§·&1;3ε, ηεε υηοίπίεδ οπιηίηο εχοΙείειε, εδδε 
θχ^ΓΒίιιηι, αί: εχ Χ4, 3 δουδευτικόν Ιοεο δουλεντικόν {Δ δοίΐ. 
ΡΓΟ Λ) εχΐιιΐ^εί:, εΙίοεΓε ρ3.Γ οδί. 

Εχ ΗΓοΙιεΙ^ρο α ΙίΓΟδ εοάίοιηη ίαιπίΗίΐε νεί εΐ^δδοδ άίδεεδδεΓυηΙ;, 

ςιι&Γαηι ρΓΐπίΕΐη δΐίΓρεηι Μεδδειηεηδεπι, ^ΙΙεΓ&ιη Ν63ροΙί}:3Π&ΐΏ, ίεηι^πι 

νεηεϋΗΠΐ, οο§·ποιηιη3Γ6 δί&Ιηίιηυδ. Οεηαδ Μ6553πεπ56 δοΐιΐδ ΙίΒεΓ Μ 

ΓερΓ3εδεηί:&ί: εχρΓίπιΐΐςαε, §·εηιΐ5 Νε&ροΙί(;3πιιιη οοπίΓΕ εοάίεί^πδ ιηηί- 

ίίΐαν ΝΡηΥ (ηυοηιπι εοπδεπδαδ Ηΐί:εΓ3 χ εηοΙ:36ί{:υΓ), Υεηείιιιη 1ι6π8 

ΑΜ^ΒΡΟν», ςιιοδ οηιπεδ ΗΙίεΓα, εηπι οοπ^ταειηίαΓ, ?/ θεδί^ηβ^ίπιαδ. 

άε ίπρΗει άίδίΐηοϋίοηε ηίΐιίΐ εδδε ςηοά 3άάα6ίΐ;εηιιΐ5, πΐ3ηί· 
ίεδίηηι Ερραιεί: εχ εηοΓί^χΐδ νεί Ιεοΐίοηί^ιΐδ, ε ποΒίδ δίαο Ιοεο εοΐΐεείίδ, 

αυί^ιΐδ υπΕςαΕεςαε δΙίΓρδ ε εεΐεχίδ δερΕΓΕίατ, ^υο(^ Εά Μ Εΐΐίηεί, Ηί$, 

αηί εηιΐΓπεΓΕηίιΐΓ, Ιοεΐδ ρΓΕεείριιίδ διιαδ οπιηίηο εδΙ ηεο ουπι εΗο ιιΐΐο 
ίΕοίΐ:: 2, 4 ; 5> 2 κλΐνον\ 6, ιο εύτόνως, 6, ιτ εκ νόμον; ιο, 5 οκοπόν, 

ΙΟ, 9 ^ (ρΓΟ ; II, ΙΟ δικαίως ; 13, 8 τραηέζης, 13, ΙΙ τελεία ; 15, 3 

άγών ίν τούτφ ού μικρός ύμΐν ηέλει ; ι6, 8 κυρίου, ι6, 12 ποιων ; 21, 8 

ηροσευχως; 22, 2 καΐ μάχας, 22, ότοίί-.. (ρΓΟ μόν... δε); 24, 3 >^^οονοί, 

24ι 5 πορνείας. ΡΕΠίίΙίΕε χ Ιεοείοηεδ οοηίηηοίίνΕε δππί ΕΐιΕεηι Ι^αεοε: 

I, 3 χδκείνης (εατη Μ οοηϋΓΕ οεϊϋ,); 5» 9 Μ); 6, ΐ2 αυξων 
(οηπι Μ'); ΐ], 2 τέκνον; 31, 13 οηι. ; 97, 2;ι φεύγοντες; 99, 4 αυτή; 

III, 8 6.γα·&ών. δίΕρδ ΐ) άειπαπι Ηίδεε δίπβΊΐΐΕΓίΒηδ άίδίίπ^ταίίηΓ υεπεπ- 

ΐίΐιηδ Ιεείΐοηί^πδ : ι, 3 ^χ^ίνΐ] ; 4, 7 καλών τρόπων ( ουπι Μ) ; 5» 9 

ουδόν; 6, 12 άξων; 17, 2 τεκνίον; 41 ίίΐ;. είς ^νδντήν; 47» I ^χο>ν με; 

58 ϋΐί. Επιγράμματα μονόοτιγα είς σταυρούς; 97, ϋ φνγόντες; 99» 4 
ταύτη ; ιιι, 8 άν&’ ών. 

ΙηΙεΓ οοάίεεδ δίίΓρΐδ χ ρπιπΕδ Ν οΙ^ΐίπεΓε πειπο εδΐ ςαίπ Εηίπΐ3<3- 

νειίΕΐ;, δί ρΕαΙυπι πιοάο οοπδίάεΓεΙ: Ρη ΝεΕροΗίΕπί εδδε Ερο§^ΓΕρ1ιηηι 

ίθεοςαε εΙίπιίηΕπάηηι, V Εΐΐΐεηι Η^γιιπι εοπιροδίΐιιπι εο εοπίαπιίπΕίηπι 

ςαί ευηι ε ίοπίε δπο ρΓίπείρε, χ (ϋεο, Ιιαιΐδίί:, Ιηπι εχ ΕΐϋβΓο ςηί α 
δΐίιρε Μεδδαηεπδί ΙΐΕπά (3ιιί)ίε πιεπεϊ^ 

’· Ουο οπιηϊ&, ςααε άϊδδεηαϊπινιδ, ίίίιί ωεΐίιΐδ Επίβ οοχιΐοδ ραίεΒηί, επ, 
(^ιΐίίεδο, 5ίπ§'ί1ΐ3,ΐΐιιι οί. 8, 6 3. ονμιταϋώζ, οιχζιρ/χόνίοζ, βονί^αντίχΐός τε οηι. (1ιο~ 

ηιοεοί;. §τ. ) ΝΡη, εχΗ. V; ροδί 8, 9 τερεί. 8, η ΝΡη ί&πΐυιη; 47, ι ψί^*αν 

ΝΡη, φόβων V; 4. 7 ο^η. ΝΡη, εχΙι. V: 46,· ι οηι, ΝΡη, βχΒ/ν; 98, 3 

ΝΡη, ^ως V; 4, § εσ,; ΜΥ ; ιι, 2 ταξιάρχης ΜΥ ; 13, 5 ΜΥ ; 2ΐ, 5 

ΤίιεοάοΓΪ νβίιιάίΐαε Ερΐβτ&ιηιη&ίίΐ 1δ 

Εχ 1ιγροΕΓθ1ιεί;5φί }/ ΓΕτηίδ, ηυΐΐιιηι εχ εΗο Εάΐιυε εχδίΕηίε Ιϊ6γο 
ρεηίΙεΓε Ηοεί άεπιοπδϊΓΕΓε * οπιπεδοιιε ρει δε ίρδί δΐιηί δηηιεηάΐ. Βαο 

ΐΕΐηεη, Α εί Με, εηηάεπι ΕηίίξτΕρΗιιπι ΙΐΕ^ηίδδε, ηηοά ζ ΙίίϋεΓΕ ηοΐΕ- 

ίαΓ, εχ Εΐί9αίΐ3ΐΐδ εοηίηηοίίνίδ ρΕίεί εΓΓΟΓί^πδ, υϋ, εχ, §·γ., 92 ίίί. είζ 
όάκκος Ιστορισμένον ΑΜε : εις ράκος ίστορημένον Ρ. 

Οηηι <1ε ΙίΙιΓίδ ιπΕπα δΟΓίρΐίδ άεςηε εοηιηι εο^ΉΕίΐοπε ηπΕε ηιΕχίιπε 

νΐάεΙίΕΠίατ οροΓίεχε εχροδίιεΓίηιιΐδ, Γ6ΐί9ΐιίίιΐΓ ηί άε εάίΐίοηίδ ρΓΐηοιρίδ 

(δ) ΓΕίίοπε Εί^αε ροηάεΓε 1)Γ6νίί6Γ άίοΕιηιΐδ, Εεπι ροδίηπιΕπι ίη Ιηοεηι 

ΡΓοίιιΙίδδε 3Εεοΐ3ϋηι άε Εε ΒΕίιηε διιρΓΕ εοηαηιεπιοΓΕνίηιυδ. Ιη ργεοϊε- 

Ιίοηε δΠΕ νίΓ ίΐΐε εηιάίίίδδίπιιΐδ ΙεεΙοΓεπι εεΓίίοΓεπι £Εθίί δε Ερο^ΤΕρΙιίδ 

3ΕεοΙ)ί δίΓΠίοηά, ουί οοάίεεηι Ε.ε§·ίιιηι 237^, ηηηε ΡΕΓίδίπαπι 893, ^εη 

Ρ ποδίΓαιπ, άεδΟΓίρδεΓΕί:, ιΐδΐιπι εδδε ρΐεηιπιςιιε, ποπηηΐΐίδ ίΕπιεη Ιοεΐδ 

εχεερΙίδ, ϋ6Ι ΐρδε Ιεείΐοηεπι ΐαδΟΓαίΐ εχ 'ΕΐΐςηοΙ: ΥΕΐιεαπίδ εχεπαρίΕΐί· 

6ηδ’ άεδηπιρίΕΐη, ςπΕε ΡΓΕίιείδοηδ ΟΕίά. ΒΕΓ^ειίηιΐδ Ρείπ ΑΓεηάίί 

πίΕπα ίΓΕΠδεπΙ:)! δΐνεΓΕί: ίΓΕΠδδΟΓίρίΕςιιε Είΐί€ΐί2ΐΏ πιίΕίΐ. ΡΙαιεβ ϊ§·ίΐ:ιΐΓ 

εάΐΐίοηί ρΓΐηοίρί εχδίΐίεΓάπί ίοηίεδ, ςηοηιπι ηηυδ εδί, ηΐ δαρίΕ άίείαιη, 

Ρ, ΕΐϊεΓ ΥΕΐίοΕηηδ ηοδίει V^ ΐειίίαδ εοάεχ αΐίιΐδ εο ΡΥ, ςιιεηι ηοδ 

£γιι51γε Εάΐιιιε Γθεο§·ηοδεεΓ6 δππιηδ εοπΕίί. Ιδίίπδ ΙΐΕΐιά Γ6εο§·ηί1:ί νβΐ 

άερεΓάίΐί Ιϊ^γϊ ηΐΕπη δΟΓίρΐί Ιεείίοπεδ ρΓΕεείριίΕε ηο6ίδ εχ 8 ΐΕηίαπι, 

νεί ίη ΐεχίΰπι ΓεεερϊΕε νεί ΐπ πίΕΓ^ίπε ΕρρίείΕΟ, ηεο Εΐίαηάε® ηοίΕε, 

ΐΐΕε δΐιηί Ιιίο τεοεπδΐίΕε: ιο, 2 σάλπιγξ; 15, ιι διδόντος ; ι], 6 σίτων; 

20. I πόνων ; 22, 3 : 23, 9 (^ίδ) οηι. ; 28, ιο άξιος ; 30, 5 "τούτην ό 

τοίννν (ρΓΟ <5 τοί. ταύ.) ; 32 Ιίΐ. (εί Εΐί6ί) άλλο; 33, ι Εν&άδε; 41, 7 

ΰ·εοτόκφ; 48, 2 κα'&εΐλε ; 62, 4 λΰσαι φ'&άνεις (ρΓΟ ίπνεΓδΟ ΟΓάίηε) ; 67, 

ΜΥ; 23, 8 ί« ΜΥ. Αΐίεηηιι οοάΐοίδ Υ 8ηίΐ§Γ3ρ1ιιιηι ηοη Μ ίρδυηι ,δθά βΐϊηηι 
είϋδάειη ^[εηεΓίβ ίεβίεηι ίαΐδδε εχ Ιιΐδοε εΐαεεί Ιοοϊδ, ηΙ)ί Υ ρΓΟ δε δίαί εχηυε 
Μ άίδοεάΐί : 4, 7 ίργων ; ΐΓ, ΙΟ αωψρόνως (άΐίίο^Γ. ); 24, 7 : 25,2 

φεροταγοϋζ ; 29, 5 τρεψοντος ; ^ι, ι λαμβάνοντες \ ΐ28, Ι γ^ρνσομαργόρφ. 

1 Ρ εχ Μ» ηι&πΕ55ε, ηιι&ε εδί Υεηείΐ νείηδϋαδ, ίεειιπι {θΓ3Ϊϋ3η οοηΐεοίεδ. 

Αί, αί ΐΛΐ, Γεηι ΕΐΐίεΓ 5ε ίι&ί>εΓ6, ροΓδηδδΐιιπ Ιι&Ι^ε&δ, &ηΐιη&(1νεΓίε, δί ρΐδοεί, 

ςαοηιοάο Ρ α Μα δερΕΓείηΓ : 6, ιο οπι.Με (Ιιοιηοεοί.) εχΙι. Ρ ; 8, 4 οπ2,Μ& 

(ίΐοηΐ. } εχΙΐ. Ρ ; ΙΟ, 5 τροχόν Με οτοχόν Ρ ; 67, I όαχρΰων ]\Ιε δογμάτων Ρ ; 90, 4 

ένδον Με ανω Ρ. Νεο ΙεοίοΓεηα Ι^εηζ^ηηηι &(3ιιιοη6&ηιη5 οροΓίεί — δηρεΓν&οΕ- 

ηεαηι εηΐπι εδδε νίάείπΓ — άε ^Γ&νίδδίηΐΕ, δηΐι ίεχίηδ ίίηεπι, ίη Ρ Ιεοππε, οοάϊοΐ 
Με ίβηοΐΕ. 

^ Ε£., δίδ, ίζ^Υ ίη 24, 7, 25. 2, 3, 27, 7> 94, 8, 99, 4 ( οιιηι Ν ςιΐιοςίυ.ε ) 

111,8 (οιιηι Ν); 5°Ύ ίη 31, 3, 98, 3> ι ; εΙΪΕπι ν. Εΐίςηοί Ιοοοδ ηΤ^ί § οηιη 

Μ ίΕοΐί : 2, 4, 5· 2, 7· 9 ( Ν ςηο^ηε), Εΐϊςυοί ηΐιΐ ουπι Ν : ιο, 5, 3ΐ 98, 3· 
^ Νοηπϋΐΐαε νεΓΟ ίιΕΓίιηι ΙεοΙίοηηηι 3Εςο}:ί νεί δίηποηά νεί άε 1ε Βαυπε, 

νίΓοηΐΓπ ΟτΕεοΕ Ιίη^ιΐΕ ρεΓίίϊδδίιποηιηι, άίνίηΕίίοπί ρΓοοηΙ άηΐιιο 5ηηί ίΓίΒηεη- 

άΕθ: ηυΕθ Εΐιίεπι δίπΙ, άίδοεΓπεΓΟ ηοπ εδί ςηοηιοάο ροδδϊηιηδ. 
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3 τας ΟΙΉ. ; 8ο ΐΐΐ;. δαλμάηον, 8ο, 3 αμπέψηνας; 82, 3 <5^ : ^4 ίΐΐ- α/ίοϊ-; 

85 Ηΐ δαιον; 86 ίΗ. νανν, ^ -^Βομάτοίν ■ μόνην, 

102 Αψέγγοζ {Άΐι οητη Μ2?): ιΐι, 7 έμβλέηων, τττ,8 &εωρί; 

.ορτάοεί; 120, 4 ^<5 ^ 8 ; 8ΐη 2.8 ; 12. 6 

πείρας; 37,9 <5;’.»ί;3ΐ.Ι ίαμβάνωμεν; τ2&, 2 πάλεε ; τ2^,& εοϋίοεα,. 

ΟαΐΏ ααίιοηι δ ΐ£θ(;ίοη63 ν^ΓίΕπΙεδ ιιηα ΐΓΗάιάβπΙ:, ρΓο οοάιοβ, 

οοηί^πιΐη^ΐο αα1ά6ΐιι ίηίοΓροΙαΙο, 05ΐ Ιιαΐ^βηάα, ιιΙροΙβ ^«^ε Ιβχ- 

ΐ113 ΠΟδίΓΙ Π16ΓηθΓ1ΕΙΠ1, ρΓΟ ρ^Γίβ 5112, ί1ΐ2 ςΐαοςτίθ 50Γν2Πΐ:. 

3 Νε ερΐ^Γαιηπιαίηηι ηιειηοΓΐα ϊιηρ0ΓΪ0θ1:ε &άιιπι6Γ6ΐ:τΐΓ ηεο ιηοΐιοαΐ^ 

ηιΛΙδςαβ ΐιη2§·ο είιΐδ ΓβΗηςιιαϊαΓ, ρεΓρ^αο^, ςιιΐρρε (ρΐ20 2 ΐ2ΐ:0Γ6 Ιαη- 

ϊαηι 28 Γ0ΐη 2ηΐη02ηί, 288010 η0005305ΐ: 80 02ΓΠΐιηι6«5 ιη ναπ^ 0θ8ΐ0ΐ- 

5α5 0Χ00Γρβ5. η00 αη2 5ΠτιρΗ0ί<ιιΐ0 Γα1:ίοη0, 2ίςρ0 οοΐΐεοϋδ. ΤΗεοάοπ 

ΐ2ΐηΐ3ΐ ΐη ΐΓίει, ηο6Ϊ3 αρΐ80πι ηοΐ2 ^ 0θΓροΓ2 νΐ80η1:ΡΓ 0550 οοηδΓεβ'αία, 
πα20 2Γ200Ϊ5 Ηηεπδ β, 7. Π0£26ΪΡΐα8. ΟοΠεοΐΐο β 0ρΐ§;Γ2ηιιη2ΐ;2 Ι2η- 

ΙΡΠΙ I - 29 0α80ηιςιιε 86 ηιοη20ΐΊθΓαπι ο££Ϊ0ΪΪ3, 2πιρΐ6θ^0ίΐ2ί:ιΐΓ ιηδΟΓΛε- 

6211119^0 ηαοαγγεΧίαι έγγραφοι διά οχίχων 501105 7 0οη1ΐ2 

Ϊ2ΐη6θ5 0θη1ίη082ΐ 2 ριίπιο Ρδςρε 28 50Χ2§;05Ϊπιαηι, 288ι£ΐ5. 0£ 1ιο0 

οιάΐηε. παπΐ0η5 1ιηΐη5 08ίΐΐοηί5 94. 97·ιοι. ιη, ^ο3. 95- 128; οαΐΡ3 

561161 ΐ63£ΐπιοηΐρηι 1166 2ΐη8ί§:ΐΛΡΠΐ ηο6ΐ3 2££6ΐιιηΙ: Ιιΐ)Π ΝΡπΥ ηεοηοη 
Μ, Ιΐ8ί Ρ6Π60Ρ2 95-128 80ρΐ0ΐΐ0η8ί£ηι. ΑιηρΙΪ33Ϊιη2 αιιίεηι. 91120 ρηο- 

165 2ΐη625 ίη6ΐΡ30ϊί£ ρ1ΐ1ΐίΐη08911£ δΙίοδ 2666Ρ611£ 12ΐη6θ8, 0X3121 361108 

£611:12 ί.6. δ, 6 £Γί6Ρ3 οι8ίηί6ιΐ3 ιηίηοη6ιΐ8 60ΐΐ5£αη5: άε ιηοη20ΐιοηιιη 
ο{£ί6ΪΪ3 (ι-29), 6οη£ΐ2 ί0οποιη20ΐιο5 (30-6ο), 80 82η0£οΐϋπι ΐ2υ82£ιο- 

ηΐ6ιΐ5 (6ι-93). ηοηπρΠίΒ 86 ν2ΐϋ3 2ϋ:απιεη£ί5 ίαιη^ϊβ 5ΐιΐ5 ίιηεπι 
5ΐι6ΐιιπ0ΐΐ3 (94-128). Ηαηο δβπεπι Ιηί&§ΤΆτη £ΐ28ί8ί£ Μα ρηιΐ3, πιαχι- 
Π12Π1 ραΐΐεΐΒ 30ΐν2νΐ£ Ρ. ρει βαρβίΒίήβιη ίπ ΑΒΥα 
80ρΓ0ΐΐ0η8ΐπιιΐ5. Εαπι ηοη ρο0£20 ίρ3ΐ βεά πιοηαοΐιο 00182^ 8ΐ:η8ιι 
ιηοη23£0ΐϋ-ίϋηα530 0£ΐ2τιι Νααοιαίΐαπι ΠΙαιη νΐ62πα5 Τ1ΐ0θ8οη 
ηιαηθπ, ρο3£ 6Ϊη5 χηοιΐεπι, 5ΐΐ00€8δϊ£ — 0580 £π6ιΐ0η82πι 6χ 0Ο ίααΐβ 

21^110113, 91108 0ρ. 129 Τ1ΐ0θ8οϊθ άίοαίηι. _ ^ 

4. Η20Ο οπιηϊα 80 0ρί8·ΐ2Πΐπΐ2ΐηιτι ΐϊΐ0ηιοπ2 ρο5ϊί2 ιιηο οΡΙηΙα 

ΐη1:α0ΐΐ ρο55ΐΐπιη5 1ιο000 5£0ΐηιιΐ2ί0 0χρΓ0382. 

1 ΐ^ηι8οηιηι (ριο^πε 5ει·ί05 νΐάείαΓ οχδίΐΐΐδδε (οί. ^αηι ιηίτΒ. 

ΙδίκΙαίΕίΜ, ρ. 28), Άά 8ΐ8Ηθίΐιπ ιη^ΐεΓίβια αΙΙΐπεηδ, β νεΐ0Γ0 Τβδίβιηεηΐο 

ρϊίπΐ,α; Ιεεηηερίε.. βρίϊΓ.π,η,.ίηπ, οοΓροη ηοη ..Ι, 9ηοπ.„^^ 

ΡΓοΙίίΐΙιϋίΐΜ ϋΧ 1οη8ίοΓίΐ3ΐι3 οομΙΛϊΙ: 33ΓΡΐ>ηΛρ8, β,ρδάβπι ΙεΓβ κεπεηβ ρο ΐϋτΛ 

™ηίΓ3 ίοοηοΒίΕώοδ δοηρΗ, άε π,βηίιοηεπ, ί«™υ3, ρ. Ι2 

ίί Οί. ΜίαΙι&εΙίδ Μοπαοΐιί ΥϋΆΐν. 8οΡ. ΐΗεοάοπ 8£υ8ι1:&0 Ηρ. 8ιγ 
. β .. χτρβίίσίηιη νί^ΓΪ δίοιΐΙίΙεΓ βχδίαί 

ιηοηάΐ, ο.ί., ρ. 25 δη. ικΙηΐδ οο1ι=ο1:ΐοπ.5 -,3- .ε-ΐ-β—πι 

ΐη 1Ϊ8Γ0 Κ. 
30 - 6 -1958 

Τΐιεούοι'ΐ δίηάΐίίΐε Ερΐ^τ&ηιηι&ΐα 17 

Α8 ΐ6χ£αΓη, η£ 8ί6αη£, 0ΐί£ί06 οοη3£ίΐΡ0π8αιη, Ιιοο 80£ΐ6πΐ2£0 0ο8ί· 
οιιπι α8α3 ρο£0ΐί£ 281111161211: 

α—Μχμ ν0ΐ Μχ νβΐ ν0ΐ χμ (οαπι £γ05 Γ2Πΐί οπιη05 ρΐ265£ο 5ίη£); 

(Χ=χμ ν6ΐ (νθΐ, Γ030Γν2ΐί3 91ΐί80Π1 Γ050Γν2η8ί5, Υ^) ν0ΐ ρ (Β, ο, 
Υ2) X ν6ΐ ζχ ν6ΐ Μ2Χ ν0ΐ Αχ (ουιη Μ 865ί£); 

α = Μ^ ν0ΐ Μζ ν0ΐ ΜΡ (Β, Ο, Υα), 6αιη χ 263ί£; 

α = ϊ/ ν0ΐ ΑΡ (Β, Ο, Υ2) νβΐ Μ2Ρ {Β, Ο, Υά) ^01 ζΡ {Β, Ο, Υα), οιιιη 
Μχ ηοη 5Ϊη£ ρΓ205£ο. 

Οηπι 21ι£0Πι Μ, χ, ^ υηιΐ59ΐιΪ39ΐΐ0 3001101 £20121, ν0ΐ ουηι 0οπ§:ιιΐ2π£ 

ίη£0Γ 30 ν2Π0 0οπιπιί506η£05 1ΐ7ρο2ΐ0ΐΐ0£ίροιιιηι ναιΐοπιπι ιαηιί ίη£0ηο- 

103, 2ΐ0ΐΐ6£7ρί Γ05ϋϊ£υ£ίο £ιιπι ίη00ΐΐ2πι 30 ρΐ20606ί£ ΐ α 8 ΐ 0 ί ο 9 ιι ε Ιαη- 

£αιη ρΙιί1ο1ο§:οΓαηι ίηπί£2£ιιι οροι£06ί£. 
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ΑηίοηΚίδ 0·9.ΓζγΏ 

3 ί §; 1 3. 

Α = Ρ&Γ. ΙΟΐδ, 5. X 

=Ν63.ρ. &Γ. II Β. 20, &. 1026 

Μ3. = Μ&^^. £Γ·· ΟΧΙ^Ι. 5. XI 

Β =Αί1ι. Ρ&ηΐ. 5543> 37» ε. XI 

Μ =Με53. βΓ. 83, &. 1105 

Ρ =Ρ&Γ. &Γ. 893. 5. ΧΙΠ 
Ρη =ΓΡ&ηοηη. βΓ· 2 βς-Β-ΐ23. 3. XVI 

Ο =0οίδ1. 8Γ· 272, 8. XVI 

ν& = ν3.11ίοεΙ1· §Γ· ΟΧΙ/ΙΙ, 3· 
V =ν&1. §Γ. 700’ δ. Χνΐ“ 

δ =.βάαίο ρηηοβρβ, &. 1696 

Η =Α11ι. Ι^&χίΓ. 631· Ε. 169, 5· XV 
Τ =Τ3Χ1Γ. §Γ. ΟΟΧΠ. 3. XVI 

α = ?ΐΓθ1ιβί:3^ριιπι 
X = ςοάΐονιπι ΝΡην οοηδβηδίΐδ 
1/ = οοάΐονιιιι ΑΜ&ΒΡθν& οοηδβηδαδ 

ζ = ΑΜ& οοηδβηδίΐδ 

1{ϊΐ>βι·)ε =1(ίΐ)βΓ) 6Χ οοΓίεοΙίοπε 

μο = 1 δΐΐίε οοΓΓδοϊΐοηβιη 
Ιρο = 1 ροδί αοΓΓ6θίΐοη€πι 
1ιη =1 ϊη ηΐ3.Γ§:ίπε (1ε = 1 ίη ίβχΐι:) 

ΐ9ΐ 1 δΐιρΓδ Ιίηβ&ιπ (1ι I Ηηβ&) 

ΙΓ35 = Ι ϊη ΓβδΙΙΓδ. 

ΙρΓΟί) =1 ρΓοΊϊ^ΙίίΙϊϊδΓ 

Μί =Μί2ηβ, ΡΟ, ϊ. X^IX’ ι779 *ι8·2. _ τ 
Τναά^Α Ο^τζγ^,Ια ΐταάηχοηβ ^ηαηοΒοΗίΙα άφχ 6ρχ9^αγηιχχν άχ 8. Τβοαοτο 

8?ηΑί,α. %ο11β«ίηο 4^11. Β.<». θΓεο. <» θΓθΜ.(εΓΓ.ία ·. «...XI 

( 1957). ΡΡ· 139-156. 

Οοπδρεαίπδ οο(3ΐοπιιι ϊη δΐη^ϋΐίδ οΒΓΐιιίηΐΐ)Ί5 ρΓΒεδεηΙίυηι_ 

Μ. ΝΡην 
Μ ΝΡπΥ 
Μ ΝΡην 
Μ ΝΡην 
Μ ΝΡην 
]Μ ΝΡηΥ 

ΝΡην 

ΝΡην 

Μ&Ρ 
Μ&ΡΟ 
ΜαΡ 
Μ&ΡΟ 
ΑΜδΡ 
Μ&Ρ 

ΜδΡ 
Μ&Ρ 
Μ&Ρν?ι 
ίΜίΐΡ 
ΑΜαΡ 
ΑΜ&Ρ 

95 

96 

97 ■ ΙΟΙ 
102 

103 
104 * 105 
ιο6 - ιιο 
ηι 
ΙΙ2 - Τ27 

128 

129, I - 8 
I20. ο - ίI 

Μ ΝΡην Μ&Ρ 
ΜαΡ 

ΝΡην ΜδΡ 
Μ&Ρ 

ΝΡην ΜεΡ 
ΜεΡ 
Με 

ΝΡην ΜεΡ 
ΜεΡ 

Μ ΝΡην ΜεΡ 
ΜεΡ 
Με 
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ΤΗθΟίΙοΓί βίιιάίί&β Ι3.ιηΐ3ί άβ ν&Γϋβ βΓ^ηπίθηίίδ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ 
ΙΑΜΒΟΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

I. 

είς τά λείψανα των άγιων μα^τύ^ων. 

Χάριν βρύουοαν ϋ&ίαν έν τοΐς λειχράνοίς 

τιάς τις σνλήσει ττίστιν αίμόρρον ψέρων. 

Ψαύων γάρ αυτών, ώς κάκείνη κράσπεδου, 

ρώαειε σώμα, καί ψυχήν άγιάσει. 

1 βρόω ίηίΓ. Ηοπι., ^οδ. ΕπΙ. 13, 66 Ογ. δίί). δ, 8 : ίΓΕΠδ. Ηΐιπ. IX 230 Οοΐ. 

2 ονλάω Ηοπι. : Ιΐίο οί. ΡΕηΙ. 2 Οογ. ΙΙ, 8 αίμόρρον ςί, αίμορροέω ΗϊρροΟΓ. : 

ΜεΙΙΙι. 9. 20 {-οονοα) 3 κράοπεδον Ττα^. Χβη. ΙΧΧ: 'νβδίίδ ογε’ ΤΙιβοΟΓ. II 

53 ΑΙΙι. IV Ι59'1 > 22, Ι2 ; ρΕρ. ωιε^:. γ, 371 ΡΓβίδ. ^ξάψας κράσπεδον 

τον ίματίον οον Μαΐίΐΐ. 9. 20 ήψατο Χοΰ κ. του ίματίον αντον Επο. 8, 44 ΜεΙΙΙι. 
14, 36 Μεγο. 6, 5^ 4 άγιάζω ΕΧΧ Ρΐιίΐ. Ιβ^;. ε11, ι, ι8 ; νιι1§;. ·1ζω 

3 κάκείνη Με: : εκ· ^ 

II. 
είς τ'ήν κέλλαν τοϋ Πατρός ήμών. 

Θρχ]νει με, κέλλα, οχοΰοα νω'&ρόν έργάτην, 

μόνον κάκιστον ώνπερ έ'σχες κτητόρων. 

Ον λαμπρύνω σε χών προσευχών τφ φάει, 

ού δή πιαίνω τη ροη τίον δακρύων, 

ονδ^ αν καϋαίρω τής άγνείας τοΐς τροΛοις. 5 
ονν σν, Σώτερ, Κτιστά, Φωστήρ τών δλων 

εγειρον, εζνπνισον είς τον σόν φόβον' 

πρόογενσον είς έρωτα τής σής αγάπης, 

ητερωσον άρϋ^ήναι με τών πα'&ών άνω, 

εως πάρεοτι καιρός είς ενπραξίαν 10 

ίνα προσοίσω δόξαν ευχαριστίαν 

οοι τψ ·&έλοντι πάσι την σωτηρίαν. 

1 κέλ).α ΒΕδίΙ. Ρ(χ 29, 16360 6 Φωατήρ Ι,ΧΧ Οεπ. ι, 4 ΙίδάΓ. ι, 8, 76 

4 δή χγ : Μδ 8 τιρόσγεναον Μα;^ : -νενσον δ“ 

τίτνί,υδ: τον όσιου πατρός ημών καί όμολογητοΰ &εοδώρου ηγούμενον τών στον- 

δίον (τον στ. V τών στονδίων Ρπ ). Ι'αμβοί (οτίγοι ι. Ε) είς δίαφόρου^ ν.το?7εσε£? 
ΜΕικΡΜε άεδηηΐ ΑΟΥε 
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III. 

εις άποταοοομένους. 

"Ανδρες βροτοί, ψύγωμεν έκ κόομου πλάνον, 

Χριοτός καλεΐ, δράμωμεν ενπλονς γάρ βίος, 

ζάλης, μερίμνων και ατροφών ύπερπΧέων' 

φροντίς 7®^ αντ,η τφ μοναατηι και μονον, 

χνγεΐν εκείνον τον γαληνόν λιμενος, ^ 

εν φ πέηανχαι των λνηηρών τιάς ηόνος. 

"'β ηως ηάννμνος <5 ζένος τούτων βιος. 

Και τίς φρόνιμος πραγματεντης κερδάνων, 

ος ηάντ' άφεις ^λοιτο τον σταυρόν ψέρειν ; 

7 απ. λεγ. : Μβπι αο ^αννμνητος Μβΐΐΐοά. Ρβ ΐ8. 3.<;2Ϊ> / ξένος τινός 

δορίι. οα 219 Η^ΐϊοά. X ρ. 330. 24 Οοΐ- Ρ^^Ι- Ερί^. 2. Ι2 8 .ραγματ^τν^ ΙβΙ. 

'ίΐοΐοι·’: ΡΙαί. II 525& Νίΐ. €ρ. Ρβ 79- 2. 269 

8 κερδάνων, ρΓΟ -νό^^ ιιΐ νΐά. παρο|υτονήσεως ο&τΐ3α ( οΐ- ·νέο> Ηενοί!. 135* 

-νώ ίηΐ. Αγ. ηιιΐ3. 259; ΐηίι·& ιοδ, 7)· 

IV. 

είς ήγούμενον. 

ΟΙόν ηερ νψος τής προεδρίας βλέπων, 

κατ’ αξίαν πρόσβαινε τφ βαΰμφ τρέμων. 

Ειλον γάρ εργον κινδύνων πολλών γέμον, 

πολλής μερίμνης, ονδέ μικρας φροντίδος. 

Σκόπει, προμηϋον γρηγόρως οΰς Εξάγεις, 5 

μή οον ονληβή {λρέμμα πως άπειρια, 

σαντον τεΌ-εικώς είς τύπον καλών τροπών. 

Ειση γάρ είδώς, ώς ύφέξεις τον λόγον, 

δταν και%ο&ή Χριστός είς πάντων κρίσιν. 

Ιίΐ ήγούμενος ΙιΐκΙΐη. Βον, 7, ΐ 2 κατ’ αξίαν 5θϊΙ. οδόν : οί. ΡΙαί. ΕγΒ. 203» 
ίπορενόμψ την τείχους 1 τε&εικα ΡΟαΪΓ. Ζεπ. 324 δίταί^. I 2. 23 {^αοο-) / 

τύπος των χαρακτήρων ΡΙηΙ. II δ77ΐ θί· ^^0. Ρδπΐ. Ι Τΐ2688.^ I, 7 ί-ΧΧ 25, 39 
( 40) 8 7.όγον νπέχειν Χεη. ηΐ6ΐπ. IV 4. 9 ^ κα^εσΰή ( -εις ΑΡ IX 644. 5 ) · ^ 

τφ αννεδρίφ κ. ΡβΟ· 2, 4^· 

7. οηι.Ν / τε^εικΑς : -ηκ- ΜΥ / τύπον κα7.ών τρόπων Μϊ/; τόπον καλών 
έργων V καλών έργων τύπον $ 8 εϊαη Νι/ : έ- ΜΥ 

V. 

ε£ς υποτακτικόν. 

Αενρ’ ελϋέ, πνκτα, δενρό μοι στήϋι ζέων, 

τους ανγβνας οον κλινών ενεπηκοως, 

Τ1ΐβο<1οη δϋιιάϊΤίΐε Ερϊ§ΓΒηιΐΒαΙ:ι 21 

Ολος ταπεινός, νεκρός ών εν τω '&έλειν 

παν έν&νμημα φανερών τής «αρόιας, 

ώς άν τεΑειως εμμένης τφ στσόΐφ. δ 

Μή σ’ έκφοβεΐτο μήτ' έρημος, μή στύλος, 

μήτ' άλλο τάγμα των &εοδρόμων βίων. 

Προυγεις άπάντων, ώς ΰεογράφως εχεί' 

τον μαρτύρων πρώτου ^Ίΐρ ονδόν άνύεις. 

ίίί. υποτακτικός Μ3Γ0. εΐ'επι. ΡΘ 65. 1093 I ξέων *& άεο ίηίΐ3ηιΐ2ΐ3,ίΒδ’ ; 

οί. Ραιιΐ. Ε,οίη. Ι2, ιι πνεύματι ζέοντες 2 ευεπηκόως : δίερΗ. ΐπ ΗίρροοΓ. I 

173 ϋίείζ 3 δλ.ος τ. : ^ί. Μαΐΐΐΐ. 13, 33 ΙνΙΙΟ· Ι3. 2Ι, ΙΙ, 3^ έοται φωτεινόν ολον 
(δε. τό σώμά σου ) 9 ; ΒΠβ. εηιη νετίιο ν. ϊΜ Ι2, 4 4: ένΰύμημα ...τής καρδίας ■. οί. 

έν&υμτομαι εν ταΐς καρδίαις ί,ΧΧ δαρ. δαί, 9* 4 6 έρημος (ί.ε. η Ι'. χώρα) : ΙίεΓοό. 

III 102 Χ-ΧΧ 7 ϋεοδρόμων : άε νοοΐδ 5εη{;6ηίϊ& εί. Ρ&αΐ. Οβί. 5. 7 έτρέχετε κα· 

/.ώς κτλ. I ΟοΓ. 9* 24'26, &1. 8 ΰεογράφως ; εί. -ος Ρΐιίΐοδί. ΡΘ 65, 5^33· 9 μαρ¬ 

τύρων πρώτον ί.ε. δίερΗ&πιΐδ άε ςαο ν. γ, ι. 

1 στήϋι χρ: -ει Μ 2 κλ,ίνων χρ ίετβ ( -ίνον V ) : κ/.Χνον Με 3 3λος εοάά.: 

3Π *ίί>ί δεΓΪί>. ? 6 «τ’ έκφοβεΐτο ΝΡ ; σ’ έκφοβψω Με αε φοβείτο V σε φοβεΙτω Ο οε 
φοβήτο Μ 9 ουδόν ρ : 6· Μα; Ο. ΠίεΐΓ. 

VI· 
είς τόν τά δεύτερα φέροντα. 

Μωοής μϊν άρχων, Νανΐδης όέ συνι^^ων, 

εδ^ύς μετ’ αύτόν, ώς παραστάτης ξένος. 

ΚαΙ αύ πρόοωπον δεύτερον οτάσει πέλων, 

πώς την άδελφότητα ονγκρατεΐς, σκόπεί' 

ήγον, καΰ-ηγον, και αυνασπίζον τόνφ, 5 

ειρτ^νικώς τε σνμπαϋ·ώς και πρα^ως, 

νόμους φυλαχτών έκ Θεόν τούς κειμένους, 

κρίσεις δικαίας έκφέρων άπροσκόπως" 

νυν μέν σνναλγών τοϊς κάμνονοιν έκ τιάϊ^^υς, 

νυν όε προ'&υμών τούς τρέφοντας ε« ηόϋον 10 

Γν’ άξιωϋής έννόμον δημαρχίας, 

ώς αυτός αύξων τόν λεό/ν τον Κυρίου. 

1 Μα>σ^ς(ρΓθ Μωνοής 74. 3) Οϊοά. δ. ΧΡ 3* 3 0^· ΖΧΧοί· Ρ1. -ΟεΙοΓ. 
Ογειππι. ηίΐ. Ογ. 19.30® § 3δ Αηΐι. 53* ι / ί^’α·νΐδης: ίίΐΐαδ ΝΕναε, Ιοδηα 8 άπρο- 

ακόπως", Ραρ. Οΐβδδ. 79 IX» ^ ^ εΡ· 2θ, ιο 10 τρέχοντος ■. εί. αά 5. 7 

11 εννομος εκκ/.ησία Εοΐ. Αρ. 19, 39 οί. Ρτοεί, ίπ ΡΙαΙ. Ογεϊ, 93, 5 Ρ· ®’’· 

Εΐιχυε εκνομος ορροη. / δημαρχία Όεπι. 57> 2β ΡΙιιΙ;. Ρ&!:). 9 ('ίπ^ηπΕίαδ’ ) 

9 πά.ϋονς 2;Ρ : πόϋον ΜΜε Γ^ο??^ν^ Υιη 10 οιώ.Με / έκ πόϋον ίϋΡ ( εί νετί 

δίπιΠ. Με <ιυί Ιιοιηοεοί. ίοίυιη νεΓδίαπι οπι. ) : εύτόνως Μ 11 έννόμον χ 

ίετε (εν V. Ρη) ρ : έκ ν. Μ 12 ανξων Μ» ίετε ( -ώ)’ Ν) : άξων ρβ / λεών ρ : 

λαόν ΝΜ ( λεόν V ) ο. ιβοΙγ. 
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νΐϊ. 
εις τόν οίπονόμον. 

’Έογον Στεφάνου^ του στέφους των μαρτύρων, 

Ιαχών, ετιάρχειν εις το τάς χρείας νέμειν 

τΤ) Χριατολεκτω των αδελφών πληΜΐ, 

δίόου κόπους σον τφ Θεφ κα^ ημέραν, 

τηρών εκαατον ώς μέλος σον εμτιονως ^ 

ούγάρ οχέαει ιόν, τον δέ μίοει καί φϋόημ, 

πάντων ά’ ομοίως προβλέτιων το συμφέρον, 

ώς μη κινεϊσΰ·αί τόν τίνα προς α χρεών' 

άλλ” εξ εαυτοϋ το προαηκον εισφέροις. 

^Ως αν πρεπόντως εκτελών σου τόν δρόμον, 10 

άπροσκόπως τε πανσ'&ενώς &εοψρόνως, 

τόν μίσ·&όν εϋροις ί]σπερ ε^λω φροντίδος. 

1 αί 12. 9 5 ’ ^3. 7: =ί· 5 ->*;··· 

XII 546& ( αφ·) ΑΡ IX 5® (3^-) 
7 προμίηων ςοάά. : ^&οοβ- 5 9 έαντοϋ ΜΝ : «δ- Υ^/ 

VIII. 
είς τονς έηωτημονάρχας. 

Οι τής άδελφότητος έξειληφότες, 

κοίαιν τε κρίνειν καί δίκαιον έξάγειν, 

μή δή κατ’ ό'ψίν έξάγοιτε τας φάσεις 

ιιή προσπα'&εία μηδλ μηνιδος ;1;αρ^ν, 

μή προσψιλεΐ τε μηδ’ άτιεχϋει καρδία, ο 

άλλ’ ήπίως τε συμηαϋ'ώς οίκτιρμόνως, 

βονλευτικώς τε μακρο^ύμως εύτόνως' 

τόν νουν ακραιφνώς δξύναντες, ως βέλος, 

κατά σκοπόν βάλ?,οιτε τους ευ'&είς λογους. 

‘Όπως τ άληΜς παντι ϋηρώντες λόγω, 10 

Θεφ δικαίας προσ^^^ροίτε τας κρίοετ^. 

γάρ κρινεΐτε, και κρι^ήοεοϋε τρόπφ. 

8 ««.· όν·.· ]ο1ι=>«π, 7, ==4 οί. XVI Ι9 
οντ, φΛην οΖ ΙΜαεΙ,' οίΜ.-ο, 4/-/.· ί* τώ. ίί!·,’«»· «*»'■·«' ^ Ααί. Αρ. 

26 , 8 ρωΐ. Βίίορ. I 100 12 ΜοΙΛ. 7, ι «>■ Φ 
^ , - , 8 .Α· Οί. 86X1. δβπί. ι83 ΕΙΙ. κριϋησεσνε ι-'&υι. ίνοΐΐι. .ι, ι η-ι -4 · '--- 

πον κρίνεται ν^ο τον ϋεον ; ΡΒ-ΟιΙ. I ΟοΓ. 4ι 5 

ΤΗεοάοη δΐηάϊΐαε Ερί§:ι·&ιτιηΐ3.1ϋ 23 

3 δή οπι.Μν 4 οιη.Μα 6 5. ουμπαϋώς ^ β. τε οιη.ΝΡιι 9 ρο5ΐ Ιαιιιιο ν. 

(εϋ ίΐηΐο ΐο) ίπδεΓ. ν. η ΝΡη 11 ειοοοψέροιτε χχ^ ■. -ψε 1\Ι 

IX. 

είς τούς έπιτηρητάς. 

Τάξει τεϋ-έντες δμμάτων τοΐς συγγόνοις, 

ορατέ και τηρείτε πάντας εϋακόπως, 

έν ήμέραις, εν νυ^ί'ν, εν μεσημβρίαις, 

μήπον πρόσωπα των νέων είεν δύο, 

μήπου γίνωνται φατρίαι, σνσκηνίαι, ΰ 

παρρησιών δ?,ε'&'ρος, έργα τον σκότους, 

οτρήνοι, γέλ,ωτες, ύβρεως άτα^ίαί, 

κηΐ παν πονηρόν τον Θεόν πόρρω φέρον' 

ταντ" έκλαλ.ονντες πυκνά τοΐς πρωτοστάταις, 

άπροσπα&εί<}, τής άλ,η'&είας λόγφ, 10 

τυ;^θίΓ8 &ε(ας άτρεκω? εποψίας, 

τήν άντάμειψιν των καλών έσχηκότες. 

ΙίΙ. ίηιτηρητής άπ. λεγ. 2 εδακάηως άπ. λεγ· 5 φατρία ( &11:. φρα- ) : ΕίΙί, 
ΟΓ. XVII 2 των πονηρών και άκοΙάατων φατρίαι, 'οοίΐδρίτβ,ίίο’ Οοηο. Οΐΐ&ΐο. Οβη. 
ι8 {φατριάρχαι Ρ&ίη&ΓοΙι&ε ΗεεΓθΙίοί ίηΙβΓάιιπι άίοΙί) 7 ατρήνος, 'οιιρίάίΐ&δ’, 

ό, ί^γς. 43^ Αη&δΙ. δΐη. ΡΟ 89, 753^) 772^ · ήβηΐΓ. ρίβηιπιςηβ ΙΧΧ ΝΤ ρ&δδϊηα; 

βΗί. αά]., 'ίοαΙαδ’, λΙιο 3.αοβη1υ, ατρηνός {ι=ίΰϊρηνήζ), ΝίεοδΙτ. ίΐ'. ίηα, ι6 {οτρη- 

νόφωνος ΟβΠ. οοπΐ- 30) 9 εκλαλίω Ββπι. I 26 Αβη. Ο&ζ, ερ. η ρ. 6 Μϋδδθ. Ροδί- 

13110 3θΙ. Αρ. 23, 22 10 απροαπαϋείρ\ εί. άπροσπαϋής ΗίβΓΟοΙ. ίΐΐ 03ηη. 3\1Γ. 
II ρ. 43δ ΜυΙΙ. 11 ατρεκώ^ (3ίί, ακριβώς): 'Γ&ν&Τ&' Ιΐί ΪΠ ερ. 339> 5 Κ¬ 

Ι όμμάτων τοΐς χρ: ~ατ4ντων Μ δ γίνωνται ΜίΰΣ : ;'?· Ρ 7 ατρχρ'οι Ρ : στρί- 

Μν? στρίνιοι Ν ατρηνοί $ ίοτί· Γ8θί6 9 ταντ' έκλαλοΰντες χ·ρ {^κλοΰ‘ V) : ταίίτπ 
Ια- Μ ε. ηιβίτ. 

Χ· 
είς τον πανονάρχην. 

Αρχηγός έστώς τής λύρας των ασμάτων, 

ψάλτιγξ φάνη'&ι τή ^εΑουρ^α'α ξένη. 

Σάλπιζε καιρο) τό ξύλον, καϋώς όέοι. 

κινεί όε σοι» την γλώτταν ώς πλήκτρον φερωί’, 

αεί πρεπόντωε τόν στίχον σννειοάγων, δ 

άσνί';!;ι;τον, κάλληχον, οργάνου δίκην, 

τό τής αδελφότητος ενρυϋ'μών στόμα. 

Τάσσοις άπαντα πασιν άξιοχρέως, 

μή προς χάριν, μή μήνιν, ή λύπης δόσιν, 

άΑλ’ εν δικ.αίω τφ λόγφ, καί τφ τρόπω. 10 

ΐίάντες γάρ είσι τον Θεόν και σου μέλη. 

Ούτως φρονών γονν εκ €)εον λήψη στέφος. 
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2 ψά/τιγξ- κώάοα ΗβδγοΒ. Ι.6Χ. 3ιΐ(3& { ψάλτης Αίΐα. VIII 34^ ί I ^8. 
Γ, 42 οί. ^ Ψ· 810 57^, 1.5 [ Τεοδ ΙΙΜ ) 3 αήμα^τρον ; Ιο1ι&ηη. 

Μ ΡΟ 87, 286οο 2961& Τΐιεοά. 81. Ρ6 99> ΐ7θ4<^ 5 ^Ρ* 7 δ στίχο» 
5011. ΡδαΙΪΟΓϋ δβιι 9 οά. : Τίιεοά. 8ί. Ρβ 99· ΐ7θ5<1 / ^εηΐ^ιηΐτοάιιοο 
Ογ62. Ν. ΡΟ 38. 92^ 6 άσύ^χυτοί ΡΗϋ. I 6, 434 Α-ΓΓ. Εριοί- IV ιι, 8 Βαδίΐ. 
ΡΟ 3ΐ> 2ΐ6ΐ3 / κάλληχον απ. λεγ- II εί· 7, 5 

2 ψάλτίΐ'ί οεο : ψάλτηξ Μα: (««- V ) !/ σάΑπί}^£ 5 ; &η ψάλτης 5οηΐ3.? 5 οτίχον 

$ ; -ύ- ΝΡη σκουον Μ ατοχον ΑΡΥ τροχοΐ' Μβ. 9 μη^ XV ' V Μ 

XI. 

εις τόν ταξιά^χ‘ην. 

Τον ταξιαρχεΐν τον λόγον δεδεγμένος, 

ώς ταξίαρχος του λεό) του Κυρίου, 

τάζιν φύλαττε τιανιΐ καιρφ καί τοτιφ, 

έν ειοόδοΐζ όμου χε αο.ι διεζοδοις, 

έν ταΐς δπανταΖς δψεων τών έξοχων, 5 

έν τοΐς ά^ροισμοίς τον ναοϋ του Αεαπότου. 

Χοροστατών δπαντας εΙρμφ καί λόγφ, 

χηρών ίκάστου την τεχαγμένην βάοιν, 

στολήν άηαιτών καΐ βάδιαμα τό ηρέπον. 

Εί ταντα ποιείς έμφρόνως καί αυντόνως 10 

^εοπρεπώς τε πραέως χεχριμένως, 

ξξεις χάριν, χαΐ μια&δν έχ Θεοΰ μέγαν. 

2 Τ£ΐ|/Ηρχ05 νιΐΙδ&ΙΐοΓ ^ηαπί ταξιάρχης ϋί. Αγ. Ιγ. ι82, ι 5 έΛβί-ταΓί ί οί. 
ύπάντη, είς ίπάντηΐ' Ιαϊ. Όΐίνΐ&πι’ §1038. Ιδί; ίβδΐηιη ςιιοςαβ αρρβΠαΤ^αΙαΓ νπαντη, 

ρηΓίίίοαίϊοηίδ Β. Μειτί&β βί -οοοαΓδαδ* (δγπίδοηΐδ «Ι Αηηδο νιάαββ) Π ^«ο- 
πρεπώς Όΐοά. 8. IV 2 Οίειη Α1. ΡΟ ρ, 4θφ I κεκριμένως Ρΐηί. II ΙΙ420 

2 ταξίαρχος : -άρχης Μ, V ίοΓε / του λεώ : τφ λαφ ΜΝ ίεΓ0 10 ποιείς 
ΜίΡΜδΡ : -ί/ΑΥδΙ / σνντόνως Νζ/ : δικαίως Μ σωφρσνως V 11 κεκριμένως Μα:Ρ : 

-μμ- Ζ (ιηείΓ. %τ.) ίοΓί. τεοίε 

ΧΠ. 

είς τδν τίελλαρίτην· 

Τις ώς οι'ι, τέχνον, εργάτης θεόν πελει; 

’Έχεις γάρ εργον οφόδρο τών αλλο>ν πλέον, 

τών τής αδελφότητος αργών βρωμάτων. 

‘Όλος πρόσελ·&ε πανσϋενώς τη 9^ρσί'Τί5ι, 

διδονς έκάστω τό προσήχον εν κρί'σίί. 5 

Πείρας δέχοιυ τής πολυζτμηοίας, 

εκείνον όντως, άλλον άλλοίως ψέρων, 

πράως γαληνώς ανμποΰ-ώς οικτιρμόνως. 

Οντως γάρ εξβις ονν Στεφάνψ το στεφος. 

ΤΙιεοΰοΓί ΒίικΙΙΙαε Ερί§ι·ίΐιιηη3ΐ:ίΐ 2δ 

ΙΐΙ, κελ/Μρίτης Γ&ΓΪΟΓ ςααιη κεΑ/άρίος : ρ&ρ3Ί'. ; &ρορΐ3ΐ:1ι. Ρ. ΡΟ- 65. 148(1 

4 πανοΰενως ν. 3.ά η, II 6 πολυζητησία απ. λεγ. 9 οί. 7- ΐ 

6 πείρας β™ : πυράς οοάά. 

XIII. 

είς τδν άριστητάριον. 

Άριοχοποιών τοίς άδελφοΐς σον, τέκος, 

εν μοι στίβαζε τών τραπβ^ών τας ϊ^εσείς, 

στα^μφ τον άρτον, εΐ τι δ^ αν βρωτόν τύχη, 

ϊσως ^ερί^ων, τοΧς δέ μείζοσι πλέον 

διπλής τιμής γάρ άξιονν τούτους λόγος. 5 

Φείδον δ’ ομοίως καί τον υστεροστάτζ^ν’ 

άπας γάρ έατι οόν μέλος κάν ονκ ΐσως. 

ΚαΙ μήν παρεστώς ώς τραπέζη Δεσπότου, 

άποστόλοις νόμιζε δουλείαν φέρειν. 

Στρέψου, ^εώρεί, ν;;ρόν άλλοηερ νέμων, 10 

ίν’ εν γένηται και χάρις σοΙ πλούσια. 

Ιίΐ. άριατητάριος άπ. λεγ. : οί. το άριατηχήριον ΒΟΗ 15, 184 Οοηδΐ. Ροτρίΐ. άβ 
οετ. 529’δ 2 ατίβαζε (Βιι Ο&η^ε δ. ν. '-ω* αεοοηιπιοάαΓβ άρμόζεαίλαι’)·. οί. 
ατιβάζω βρ. Ηεηιι. Μ^ηά. ιι πεοποη στοιβάζω ΒΧΧ Εεν. 6, Ι2 Ιοδίι. 2, 6 Ε.6§, 
3> 33 ^αηΐ. 2, 5, σκνβάδιον στοιβή στυβή &ρ. ΟΐιηϊίΓ&Ιειι, Μ. Λεξ., Αίΐιεηίδ, 195Ο1 

.5. νν. 7 μέ7.ος οί. Εά γ, 5· 

Ιίί. άριοτητάριον χρ: -στάρ- Μ 2 στίβαζε ε§ο : σιύ- οοάά. 5 άξιοΰν Νζ/: -ο? 

Μν δ τραπέζη χη: ·ης Μ 11 πλούσια χ^ : τελ.εία Μ 0. ιηεΐΓ. 

XIV. 

είς τδν δψοηοιόν. 

Τον δψοποίδν τις σε, τέκνον, ον στέφει, 

ηολνν 9?ε'ροντα τον κόπον καζ^’ ήμέραν ; 

Δονλεντικόν σοι ρ^ρ^^α, μισ&ός ί’ ονν μέγας, 

χρήσις ρνπώδης, αλλά πλυτρίς πταισμάτων" ^ 

φλέγει σε νΐ5ν πνρ, ον τό μέλλον δέ κρίνει. 5 

Προσβάς στσ^ϊρρός ?,οιπόν εις την εψίαν, 

εωϋ·εν ενύ-νς κλών δσλούς, χύτρας κλύε, 

βρώσεις 7τροσεγ»ίδν, ώς Θεόν, τα τών τέκνων 

ενχαϊς άλίζοις ταντα ώσπερ αρτύσεις, 

Γν* εν?.ογη^ής ώς Ιακώβ τφ πάλαι, 10 

καί γαΖρε τούτοις εκτε?.ών σου τον δρόμον. 

4 πΧντρίς άπ. λεγ. : ίά. εο πλ.νντρίς 6 οταϋ·ηρος {οί. στ. βάδισμα Ρΐιίΐ. II 

267, 26) ρΓΟ σια^β- ρπηιυπι οοοπγπΙ; Ερ. ΡΙαΙΙ. I 244 ΙδίιΛί· οοιηιιι. ιηΕίίι. 34 / 
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, ι„κ τ τ- Γτ γ{ 6ϋ ις, ^ / «»/"'« '^οςιι6η(^^’ 56ΐι 'οοςυΐη&β 

8 α- λεν. = οί· -/>- ΟΙ^ιηρ. ίη Μ.ίβ. 3ΐ5> 8 .ν'- 
63 (V. 1.) ^τοοαέψω Οηΐϊ. ίν· 93 9 άλίζα, ηιείβρΚ: οί· 
,η έν αίιτώ (5^ ΧρίΓ,τώ ) ά. ΙβΠ. Με^π. ΙΟ, 2 / άρτνσείζ πίεΐΕρΙι. : θί. ■«/« 
49 ίί «ο.ω « 41 δρόμος άε νιίΕε ενίΓδη 
,Αρτυμένος ΡεπΙ. ΟοΙ. 4, 6 10 οί. Οεη. 2^^ ^9 , α , 
ΰΐίΐι : δ. Εοί. Αρ. 20, 24 ^3. ηιαΓί^^Γηπι νιΠηΙε ι Οίειη. 6, 2 

9 -το/υν Μ^Ρ ; -//- ζ- 5 ^ρίνε^ Ρ™ παιιοξυτονήσεως ^γ. 6 ^ροοβας 

^^3 : ^ροβ- Μχ 7 -^-'-νε χ]] : Μ ίοΓΐ:. δεηΐι. 10 «ί» ηιείΓ. £γ. π νι .. 

Εη το 80ΓΪ13. ? 

XV. 

εις ϊούς ραφεΐς, ήτοι βεατιαρίονς. 

Ύμεΐζ έπαρχοι, ααΐ διαιτηται μαλα 

των τής άδελφότητος άμφιααμάτων, 

(5)/α)ν δμϊν ού μιαρός Ιν τοντφ πέλει, 

φροντϊς όέ πολλή, «αί μέριμνα, αα'ι αόπος, 

ξάητειν, νεουργεϊν, Ιακαϋαίρειν, ααι π^υν£ΐ*'. 

νέμειν ίχάατφ τό προσαρμόζον λόγφ, 

ϊσως μεν ονκ, ϊσως δέ φίλτρφ ααΐ πό^' 

&λλον γάρ άλλος άξιώτερος πόνφ. 

Σκοπείτε λοιπόν ταϋτα ποιεΐν οωφρόνως, 

δπως αμοιβών άντιλήψεσ&ε χρέος,^ 

πρός τον θεοΰ διόονντος άξίας δόσεις. 

ίίί όαωεΐς ΡοΙΙ· 7, 42 / (Ιει^· 'νε3ΐ:ίΕΗιΐ5’) = εί. βεστίον ΐϊ^οηά. 

5, 1654 Γίνρ) βέοτον βέιτον ( == ί^τ^ο^Ο Εΐ. Μ. {\^,Τ)Τθί. Ζψ^^ζω 

ΑΙείρΙι/ΤΐχΧ ρα^ΤΐΞ; Αηεε. Οχ. Η ά τό μεν δμιριέ^^ 

3 ^;-ώ7· τ. ού ,α.«ρ3ί ί. Μ ε. ιηείΓ. 10 άμοφών υνί/: ΜΡη / 

άνζιλήψεα&ε : -ω. Μ 11 οοάΟ.·. -όν- . 

XVI. 

εις τούς άφνπνιοτάς· 

Ιΐρός πάοιν αλλ,οις ονδ’ νμΤν μικρός κόπος 

διεξαησταν τους νπνώδεις σνγγόνους, 

οννειαελαύνειν τονς γνρεντας εις μέσον. 

Τοίννν έπειδάν σαλπίοτ] τις τό ξνλον, 

Φς (χγγελοι παρενΌν δεδραμτικοτες 

εις πάντα κοιτωνίοκον, εις κρυπτόν τόπον, 

έγείρετε πρός νμνον άχράντων λόγων, 

αννειοφέροντες εις νεα)ν του δεσποτον, 

ΊΊιεοΟοι-ί δΑιΟΐίαε ΕρΐβΤ&ιηιιίΕΐα 27 

έν ήμέραις, εν ννξίν, εν μεσημβρίαις, 

έκαστον αυτών ηροοκ,αλοϋντες εν^ετως, 10 

δποίς ϋμΐν τον μισ&όν· άξιον νέμη 

ό πάντα μετρών και νεμων κατ ά^ιαν. 

ΐίΐ άφνπνιοτάς ίίπ. λεγ. : εί. άφνπνιομό, Εη3ί. 1297, 31 2 'εχεπ- 

<;ίΜΐ;ΕΓε’'απ. λεγ. 3 οννειαι^λαύνω ΡΐηΙ. II δίφΟ / γυρ^υζάς ·εΪΓεμΐΕηΙε5^: ίοΐιαπη. 
Οΐίηι Ρΰ 88 ιιΐ2(1 Αηίίοείι. πιοη. Ρΰ 89, ι.ζΐ61) 4 ααλπισΐ] ■. εί. ΙΧΧ ]ο. 6, 13 

Λΐ-μ 'τν Γ3θΐ3 Ιίοάλπιγξα εΐΕδ3. ) / ξύλον εί. Εά ιθ, 3 6 κοιτωνίοκον ΡΓοεορ. αεΟ. 

Τ 7 ΑΓίειηίά. 367: οί· δ- XI 69. 2 Ζ^ΧΧ Ιοδ. VI 382 

(άίίοιηΕί ΡΐίΓγπ. Ρ· 252 Ε. ) 8 οννειαφέρω 'εοΐϋ^ο’ : Ιιοε δεηεη ίιιε ΐΕπΐπιπ 

«δΙΙΓρ. 

8 δεσπότου χ^ ^ί■ ':3> § : 

χνπ. 
είς τον νοσοαόμον. 

Τό χρήμα &ειον άσ·&ενων βάρη φέρειν. 

Τούτο λαχών, πνκτενσον, ώ μοι τεκνίον, 

θερμώς προ&νμως, έκτελεϊν σου τόν δρόμον 

εω'^εν εϋΌ'νς τούς κλινήρεις σου βλέποις, 

άλλον προ παντός φαρμακεύων τοΧς λόγοις' 0 

εΧτ αί πρεπόντως προοφέροις σίτοον δόσεις, 

ώς χ,ρή δ" έκάστφ, ούν όιοκρισεί λόγον' 

μέλος γάρ εοτι, μή παρερχου τόν πέλας. 

Οντως υπηρετοΰντι μιοϋός οοι μέγας, 

φως άπρόοιτον, ουρανών ενκληρία. 10 

ΙΐΙ ,.οοο«(ίμοί ΡοΙΙ. 3. 12 ]η8ί. ηον. 7, I 2 .'τί«ιβϊ;σο^ εί. 5. ι 3 έκτελεϊν... 

δρόμον V. &ά Τ4. II 4 κλινήρεις: ΡΜ1. II 317 Ι5&1. I 297 '? ^οφόί έν διακρίοει 

λόγων I Οΐεΐϋ. 48, 5 8 μέλο: εί. &ά ?< .6 / ^'^α^έρχου Οί. ι8, 7 10 φώς άπρόσι- 

τον Ρβαΐ. I Τίΐ. 6, ι6 

2 τεκνίον Μί/ : -νον χ 4 βλέποις χ·μ : -είς Μ 6 βίτ’ 03 : εί· ι/, Μ ιπε. / προσ- 

ψέροις χρ ζ -εις Μ / σίτο^ν 5: αϊτών Μο3?/ 7 λ.όγον ΝΧ^ΐ ?/: ·ων Μ ίοΓί. Γθείε 

-ον VI 

XVIII. 

είς τούς νοσοΰντας. 

Τό τής νόσον μοι δώρον εν, τέκνον, δέχον' 

επισκοπή γάρ έατι ΰείας φροντίδας. 

Φέροις άνεκτώς τής καμίνου την φλόγα, 

έν τφ δροσισμω τής απευχαριστιας. 

Ίώβ γένοιο, τονς εκείνον φών λόγους, 

εφ’ οϊς άμαρτεΧν ονκ ανήκε καν λόγο). 

5 
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Καν αν παρέλϋΐΐ τις σε, μη βλεψας, οιγα, 

εν πάσιν αΐνών τη καχα χρείαν όόσεί, 

ιν’ εν πα·&ήοης σώματι προς καρδίαν. 

2 1-.ων.ο^ν 'νΐδΐΐ^ηο’ : ΙΧΧ 5°. ^4 5. Εχ- 3> ι6; ι α€ΐιι.5θ. 3 ^1-^ί- 

Λν ΒειιαεΓ, \νδηβνύ.'^ 3. ν. 3 άνεκτώς δίηε ηβ§. ΡΗΐΙοά. 5*. ϋ-εων 3, ϊγ. 2: οί. 

2 Οίειη. ΙΟ ς / >^αμΙνου : άβ ΐηίεπδ &ρ. Μ&ΐΙΙι. 13, 42. 5^ δίο^δ. ΙαΙ. 
4 0ροβίσ/^0£ ’'1ιιιιηίάΐ1:&1:ΐ εχροδΐΕο’ Οΐγπιρ. ΑΙοΙα. ρ- 87 Β, Ρκ. - ΑΙΕ. Ρ& 28, 748ο : 
οί όβοαο. πιβΪ3ρ1ι. ^ρ. 1§;η^ί. Μ^^η. Ι4 32. 2 ΡΓον 19,12 

5 άβ }οΤ3 ρ^Εεηίϊει Ι&οοΒ. ερ. 5, ιι 5 ι ^7> 3, ΙΕ 6, 8 7 ηα&ελϋη οί. 17, 8 

7 τί? αί/ : τί Μ 

XIX. 

εις τούς ακυτεΖς. 

Πεδάοποιών ώς δριστος ή τέχνη. 

Άποαχόλον γάρ εοη Παύλον, του πάνν. 

Ζηλονντες ηύτον τους ίδρωτας των κόπων, 

όέξασ&ε &ερμώς τους πόνους καΐ?* ήμέραν, 

ώς έργάται Χρωτοΐο, χήαδε φροντίδας. 5 

δέρρεις τε βύραας. ώς δέον, τετμηκότες. 

παλαιά καινουργουντες, είχα και νεα. 
νω^ρότητι, προς παράχρηαιν λόγου, 

ριπτονντες, βΓ τι των ξιφης ούκ άξιων, 

ή τι'']ν τομ^ν φέροντες έλλιπώς υπέρ. 

’Άπαντα γάρ ποιουντες άξιοχρέως, 

τών μαρτυρούντθ)ν ίξανύσετε δρόμον. 

1 πεδιλοτιοιάς ίά. 30 οκυτενζ (Αγ. αν. 49^: λεγ. 6 δέρρις ( οί 

ΙΧΧ Ζεείι. 13. 4 ΑΡ XII 33 ^ κα.νονογέω ΑΙο.ρΙίΓ ΠΙ 3 » 

(ί . Ηΐρρ. ΡΓΟΓΓίι. I Ι3. 70 ΙΧΧ Μαεοΐι. 4. 5 / 
αποη αρ Εεχ. δηά. α. ν. Ωριγένης 9 ρ^φή ( δο. ΕχοορΙίΓ. Α1. 

235, 1326 10 έλλιπώς·. οί. ΡίιϋοδίΓ. Γ5 I η 12 δρόμον οί. αά ΐ4, ιι 

ΐϊΐ:. ακντεϊς ΕΡ : ακοιτεΐς ΑΛ' κοιτεΐς ΜΝΜα 8 λόγον : -ον Μ 

XX. 

εις τό κοιμητήριον. 

'Ο δούς τον νπνον πάοιν, είς λύτρον κόπων, 

ώνπερ 7Γαρεσ;ζεί' ή διαυγής ήμερα, 

κάμοί παράοχον, Χρίστε μου, θεόν Λογε, 

κονφον τον νπνον, ήδύ και ταχυδρόμον, 

φαντασμάτων μ'εν τών κακών εξωσμένον, 5 

όνειράτοοί’ δέ τών καλών πεπλησμενον. 

Ί'}ιεο<1οι-ί «ϊικΕΐαβ Ερίδταιηηιαίίΐ ■29 

καΐ μ’ εξέγειρον, κρουσματοΰντος τον ξύλου, 

ανέκλητον, στα'&ηρδν εύϋύμως αδειν, 

ιστών πόδας μον καρτερώς εν αίνέσει, 
φρουρών νόας μον δαιμόνων πανουργίας, 10 

γλώσσαν τρανών μον προς τδ μέλπειν εύτόνως, 

είς δόξαν αίνων τον μεγίστου σου κράχους' 

δπως τέλειος νυκτερενσας, ορ^ρισας, 

τό φώς ϊδω τών εντολ,ών πρωΐ'&εν. 

ΙίΙ. κοιμητήριον ΙΟ VII 235. 43 (Οτορηδ ΙΥ^ ) ΑίΗ. IV 1430 4 ταχυδρόμος 

Νοηη. Οίοη. XXIX 365 ΟνρΙι. Ηι/ηιη. 27, 3 Αϋΐιαη. Ρ& 26, 8890 7 κ. ξύλου·. 

οί αά ΙΟ, 3< 17, ^ ί κρονσματονντος άπ. λεγ. ; οί. κρούσμα κρούω κροναμαηομός 

8 άνέκλ.ψος (ί- 6. ανέγκλητος Ραυΐ ι ΟοΓ. I, 8): βΌΙ 1723. 1729 {^άν. ) / οταΰη- 

ρόνι οί. αά 14. 6 10 νόας αοο. αρ. ΙαηαΕΙ. πι^'βί. I 15 11 τρανόω 'ρεΓδρίοηιιιη 
Γβ(34ο’ : Ρΐΐίΐ· I 30 13 όρϋρίοας (δο. -εύσας) : οί. ί^ΧΧ §;εη. ΐρ. ζγ ΝΤ Ευο. 2Ι, 38 

14 πρωΐ&ίν : οί. ΙΧΧ βχ. 1$, 13 ( δπό ) Κεβ. ι8, 26 { ) ν. ΗοΓοά. ^γ. I Ι44 

1 κόπων οο<5<3.: πόνων $ 4 ήδν οοάά. : ρΓΟ αόν. βδΐ Εαΐ^βηά. αη ·ύν δοτΛ. ? 

8 άνέκλ-ητον άηΐ3ίί. δΟΠρδί; ·ντον οοάά, ανέκκλητον Τοίπαάαΐΐίδ 13 τέλειος χ'ρ \ Ίως 

Μ ίΟΓί. Γβοίβ 

XXI. 

είς ηλοναίουζ καΐ πένητας. 

*'Ισι?ί τις ών, και τί σοι μένει, 

δπη παροικείς, καΐ μεταοταίειν ^χ^εις, 

δλος γίνοιο πρός τ* άνω τή φροντίδι, 

Πλήρές γ* έκεΐ φώς, άλλά καΐ κρίσις άληξ. 

Τφ τήδ” δ τ* εΐποις, αδρσ, ^οί5ς, και νυκτόναρ, 5 

χρυσός χοοΰται, δόξ’ όπανΰ^εΐ, τάλλα ρεΐ, 

πολνστονα, ϋ^ρηνηρά πάντα τάν&άδε' 

εχε προσεκτώς μή σε κυλίση χρόνος, 

δ μή πάλιν άγρετόν ή παικτόν πέλει. 

2 μετασταίειν : άπ. λεγ. 4 α).ηξ [α-λ·ήγω) : άπ. λεγ. 5 νυκτόναρ'■ άπ. λεγ. 

6 χοοΰται : άπ. λεγ. 8 κυλίω (οί. κυλίνδω ; Κΰΐΐη. - ΒΙαδδ II 453 ) = Ρ3·ΐι1. ΐ Οογ. 

Γ4» 33 Ιθ3. απί. VI Ι2Γ 9 παικτός ΟΙίΓγδ. I 2370 

2 δπη οοάά. / εχεις Μα;: ·οις χ 4 ά/.ηξ χιχ : ·λ?.- Μ δ αύρα : άρα ΜΥ 8 προ- 

οεκτώς ΝΥ^ ; προσενκτώς Ρπ προαενχώς Μ 9 δ ε§:ο : ο»; οοάά. / άγρετόν δΟΓίρδί: 

άγραιζον οοάά. 

XXII. 

είς κοσμικούς. 

Χρίστον μα'&ηταί, τον καλόν και πραέος, 

μήνιν φέροντες εις εαυτούς και μάχας, 

πώς είς τόν αύτοΰ βαίνετε ψρικχόν δόμον; 
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Δώρωί’ πανάγνων πώς μεϋέςετε ξενως ; 

Και μην ^Ιούδας ό προσε^.ϋών εν δόλω, 5 

ψιλών μεν εξω, μηνιών δε τοις εσω, 

ώφ·&η μα'&ητης πεπρακώς τδν Δεσπότην. 

ΔίηδεΙζ παρείτω λοιπόν εχ^ρωδώς εχων, 

ξίφος κατ’ αντον πηγννων τη καρδια, 

αιώνιον πυρ άντίδωρον λαμβάνων. 

Γνόντες τά τηδε, προσφιλώς αχώμεν πανυ. 

Ιΐΐ ορρ. 'τε£ΐι1&Γ£5' }ιΐ5£. ηον. 123, ι. 2 αΙίΙεΓ Ρ^πΐ. 

Τΐί 2 12 2 αεηι. 17. 3 3 : Οί. Ο^ΙΗη:. ίΓ. 75. 6 Ρί- 
κιής ΡΗιΙοά .-ϊ. όεών I ι7 4 ( οί. ^αναγής πανάγιος ) : 5θ1ι^ ΑεΒοΙί. 1 ΙΟ 

ΑιίιρΗΐΙ. Ρσ 39. 37^ βορΙίΓοη. Ρβ 87, 33040 6-7 ΜεϊΛ- ιο,_4, 
27 ^ 6 (50- <^ί· ΕΙ. Οαα. 8. V. ενε,οτονν) 

Ιίΐίς ^ο. 6 ϋΐοη. Η. ΡΗ. 9. ι6 Αεί. ΑΑ 6, 17 8 ^ 
ΪΙπΕ ΙΟ 9 11- ΧΠΙ 442 ( ξιψο^) ^»· ϊ’»,8οΡ^· 

ΑΡ 819 10 αίώηον η,ρ Μ.ηΚ. ΐ8. 8, 25. 4Ι ορ. 7 Π 

εχβιν Χβη. Ηβ11· Η 3, 44 

2^.αίμάχα,Μ·.ταΗμάχα.,χν 4 δώδ»» .-.«.<1^»» ο.» :■»»·«.’Μ « 

δέ XV ■. ^οΐς.,, Μ 11 7νο'’’«ί : Ρ’^· V 

XXIII, 

είς όδίτην4 

Έλ^ών κα&έζου πας τις ύβρεως δίχα' 

Θεοΰ γάρ ίσην οΤκος ^νΰαπερ, φίλε. 

Κρούαας δέ, λέξον αΐτίαν, καΰ-’ ήν πάρει, 

προς μικρόν ανζε μακρο&νμών τί}ν ψάαιν. 

Εϊσοο δε βαίνων ονν ψόβφ τε και πό'&φ, 6 

τφ ζΐεσπ^τ^ σου τ(ϊ? ?ιροσει;;ι;(ίς οον δίδον. 

Μηδέν δέ φάσκε των ματαίων τον βίου, 

ανντνγχάνων γε τοΐς ψυγονσι τον βίον 

άλλ' εϊ τι σεμνόν, εΧ τι τερπνόν εν λόγοις, 

άηοκρί'&ητι, φράζε προς παν ο πρέπει, 10 

ΐν’ εναγώς εί’ϊ^εν^ε, και σωτηριως, 

πάλιν οτροφησης είς τά οίκεΐα τρέχων. 

7 μάταια λαλεΐν ΐ£η. ΡΗίΙ^θεΙρΙί. I, I θί. ματαιότης ματαιοτήτων ιXXΡ^^^ι^5. I 2 

6 00. 8 7.Ν,:^έΜν 10 003-3 11 -V 

τεϋ&εν Μ XXIV. 

είς τονς παριόντας. 

Πώς οον πορενη την οδόν, φίλε, οκόττει' 

την πρακτικήν δέ λεκτέον και -^νωστεον. 

Τ1ΐ6θ0θΓ3 δΙυΟΐΙαο Ερί§;Γαιηιπ&{;Η 31 

Κρημνοί, λόχοι, ϊί^'^ρατρα πολ?.ά του πλάνου, 

ιά άε ψϋόνοι, χέλωτες, ύβρεως κόροι, 

πορνεία, δόξα, ^χρημάτων ερως, φόνοι δ 

μέ·&η, κλοπή, μοιχεία, και παν ά?.λο τι, 

μή προαπαρής ηον, μή πέσης πτώμα ξένον. 

Καν σνμβέβηκεν, ε’^ανάστα τφ τάχ^ει' 

έπει πνρός δίκη σε παμφάγου μένει. 

2 : τε Μ 3 κρημνοί χμ ■. κρωνοί Μ 5 πορνεία χμ ■. -αί Μ £ογΕ. τεοίε 

7 ποοαπαρής χμ : -ή Μ / ξένον με'τ^ ( ·ων Ν1 ) : μέγα 

XXV. 

δπίγραμμα είς την μονήν, 

Προανλιον πέφηνα ποίμνης αΙσίας — 

τοί5 προταγοΰς γάρ είμι φωτοπροδρόμον — 

λείας λογικών ϋ-ρεμμάτων πεπλησμένης, 

ών βίος &ζνξ, ών πόλις ύψους πόλος, 

ών πας έκαστος καΐ κσι9’ εϊς άπας πό&φ, 5 

ών οΰτινός τι τον (5έ πάντων κτημάτων. 

Κλήρος ^άρ αύτοΧς ή Θεόν σ;^^σί? μόνη, 

ώς άοφαλής, ώς έα'&λός ήννοται δρόμος, 

των κοινοβικώς ηανταχώς έζηκότων. 

Ιίί. μονέ) 'ιηοη&δίεπππί’ Ιοδέ. ηον 133. Ι 1 κροαΰλιον ί. ε. αν/.ή ; ΡοΠ, 

I 77 δυ<3. 8. ν. 2 πρόταγο; Μυχ’ ΤΗθορΙί. 3ΪΠ3. ρ. 256, 3 ΒεΙίΐΣ. / φωτοπρο¬ 

δρόμον : άπ. λίγ. 7 οχέοις '&ίίεείΐο’ : οί. ογετικ&ς Ογ6^. Ροηί, II ερ. I &(3 Ι,εοη. 

Ιδ&ϋ. σχίΐίκί) σ. (άε &ίίεοΙΐν& ίιη&^ίηαηι &άθΓ&1:ΐοηε ) ϋη Οεη^^ε 01θ85. 3. ν. ; εί. 

ερρ. 7» ^1 ιο6, 8 8 δρο7^ο^ οί. &<3 14. ΐι 9 κοινοβικώς (ιηεΐΓ. ^τ.) ρΓο -ιακώς: 
άπ. λεγ. 

2 προταγοΰς Νμ : φερυταγονς Υδ 8 λείας Νμ : λίας Υβ {?.ία ρΓΟ ΛίΓα &ρ. Β3.· 

5ίΙ. 8ε1. (ίε ιπΐταο. δει. Τΐιεεί&ε ΧΥΙΙ 4 πόλις Υμ ■. πόλος Ν 5 πόϋψ Υμ ; 
πόλ,ος Ν 6 δί χμ ; γε Μ 

XXVI. 

είς τόν πυλωρόν. 

’Έσω παρεστώς εν&απερ, τέκνον, φόβογ· 

πύλη γάρ εοτι ι?ε<ας είσοδεξόδου. 

Διδου, δέχοιο τάς ^^'^σείς εν ουγκρίσει, 

άγγελλε ταντα ιών δοα πρέπον φάναι, 

σίγα ά’ εκείνα τών δσα βλάβην φέρει, 5 

τοίς ένδον, εξω, καν άδελφοίς, καν ξένοις, 
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νΛείων, άνοίγων προς δε καιρόν, οΐς πρέπει. 

Πτωχφ τε χρείαν νεΐμον' εί δέ μή, λόγον. 

Οντως γάρ εξεις μιο^όν εν παραοτάοει. 

2 ήο,Μ,ο,ο.: Οοη.Ι. ΡοΓρΚ ο^· 96, X / ^3;““;· 3^ 4^3^. 
ρηΙ,Ηοο Ιηιρ^Γ.ΐθΓί3 οοπβ^.^π (βο. ^Ρ· ^3, 

XXVII. 

εις απερχόμενον άδελφόν είς διακονίαν. 

Πριν έκπορεύοί] την πύλην ταντην, τεκος, 

σφραγίδα προσϋείς είς απαν μέλους τόπον, 

ί^ι προς αοπερ εξεπέμφ^ηζ φροντίδας, 

κάτω νενευκώς έξωΜμενος βλάβας, 

ψαλμόν, προαενχην, ταΐν δνοΐν προαλέγων. 

τάς άσηκώδεις έξωύ^ούμενος βλάβας.^ 

φεύγοιζ γνναίξΐ σνστραφήναι, κ&ν τύχη, 

στραφείς τάχει τής μονής είσω μένε, 

μή ώσπερ ίχ&νς άλδς έξωθεν Μν^ς. 

Ιίϊ. διακονία 'πιϊηϊδίβΓίηΐη ριιΜϊοππι' Αρ. 6, ι 

7 „.α,5α,ρ?να. Υί : -ντί»· Ν» 8 χάζ» « 9*0 ( ο*· 39, 9 ) X ■■"'· θ'·»). οοΜ- 

9 όλός 8“ : δΠοί οοά(1. (ω· 8^. ?) 

XXVIII. 

Είς ΰποατρέφοντα άδελψδν άηδ διακονίας. 

Πάλιν ατροφήοας, τέκνον, έκ τής φροντίδας, 

σύστρεψον εΜς οαρκΙ καΐ νοϋν οον πλανον, 

είκαΐον οϋδέν ένδον έξωϋεν φέρων, ^ 

άλν εΧ τι σεμνόν, κα'ι τδ τοΧς πρωτοαταταις. 

Λόγον γάρ ον ψής τής ματαιοκοομίας ^ 

<.<.ΕΙδον, βέβρωκα- και τό, κα'ι τό. τυγχάνει^, 

καΐ γονν δτις και τίοδε ψωνεϊ οοι τάδε. 

"Ανατροπήν }'άρ τοΐσ^ε κιρνών τφ πέλας, 

άρας προφήτου χρηματίζεις άξιος. 

■ ί ' Άά 27 ΐίΐ; 2 ^λάνον ; οί. π. ψίγγη ί Λ6 ρΐ3Π0ΐΪ5) ΜκπεΛ. 
ί,ί. εί. 27 ί - ^^,αιοκοαμία[ςί. ματαιοκοπία-τργια-κηουξια 

IV 3, φροντίδας πΛανοι Βορ\ι.θη 67 ^ : οί. 0Χ 8Γ. Τ?^· 

,. ,1.0. (Μίεηί ϊΛρηΙνΧΓ-) Αρ- 

ρί&η. ΒΟ II , 

9 ,φ , : .3 . 10 «.»χ 3 : (.η ·. 1 ' ’ 

801·ίΐ». ? ) 1 -7-1958 
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XXIX. 

είς τδ ξενοδοχεΐον. 

Προβάτε, δεύτε, τή ξενιζονση στέγη, 

άνδρες πορευταί, τοις πόνοις κεκμηκότες, 

μετεκλάβοιτε των εμών ξενιομάτων, 

άρτον ποϋητοΰ, του τρέφοντας καρδίαν, 

ποτού γλυκείον, τον ρέοντας άφ&όνως, 

σκεπασμάτων τε των ψύχους άλλοτρίων. 

"Α μοι παρέσχε τω ·δεογνώστφ, φίλ,οι, 

εκ των πανόλβων δωρεών αυτόν χάριν, 

ό Δεσπότης μου Χριστός, δ πλοντοβρύτης 

Έπευλογοΰντες αυτόν, ώς κοσμοτρόφον, 

κάμοί προσευχήν άντιποιονντες μόνον, 

δπως έκέΐ&εν τφ φιλοξένφ τρόπφ, 

τους ^Αβραάμ τνχοιμι κόλπους είσδύναι. 

ίίί. ξη·οδογ$ΐον }ιΐ5ΐΐη, ηον. Ι20, ι 7 όεογνώατφ §1θ88. Ηβρίι. αδίΓοΙ. I ι 
Εη^εΙ^Γ. 9 πλοντοβρύτης άη. λεγ· : οί. 3(3 ΐ, ι 10 έπενΧογέω Τζβίζ. ήνβί. IX 

2ο6 / κοομοτρόφος ι3€ Αε§:5^ρΙο Μ3η6ΐ1ι. I 2 άβ ΙΙοιη3 Ζ(? XIV ιιο8ο ις 13 οί. 

Ζο53πη. 13, 23 εν τοΐς κόΧποις αύτον (οί. ι. Αβραάμ) δδπίΓΠβΙΙ). §;γ. ΧΙγΙς. Αββ^γρΐ. 

20^4» II (ΡΓΟίδΙβΙίε) έν κάΧαοις Αβραάμ και Ίοάκ καΐ Ιακώβ Ι,ηο. ΐ6, 23 άπβνε- 

χϋήναι εις τον κόλπον Αβραάμ οί. ΤΙιεοοΓ. II 120 Β1. - Όβΐ^ηιηη. θΓ3ηιπι.® § 141, 5 / 

...εΐοδνναι : οί. ΟΓρΒ. ίΓ. $20 8 δεαποίνας ύπό κόλπον έ'δνν Αηίί§;. ΟδΓίδΙ:, 172 

8 μετεκλάβοιτε Νι/ : μεταβλά· V μετεπλάγ- Ρη 5 βέοντος Ρηι/ : ·α>ς Ν τρέφοντος 
V 8 πανόλ,βων Ρη^ : ·κ(αν ΝΥδ 13 νύχοιμι ν^/: τνχοι μοι Ν ίοΓί. ΓδΟΐβ 

XXX. 

είς άγιας εικόνας, 

"Ηνπερ βλέπεις εικόνα Χρίστον τυγχάνει, 

Χριστόν δέ καυτήν ?,έξον, άλ?β όμωνύμως' 

κλήσει γάρ έστι ταύτότης, άλλ* ον φύσει. 

*Αμφοϊν όέ προσκννηαις άοχίστως μία' 

ό τοίννν ταντην προσκυνών Χρίστον οέβεί' δ 

μή προσκυνών γάρ έχ·&ρός αυτοί) καΐ πάνυ, 

ώς τήν άναγραφεΤσαν ένσαρκον '&έαν 

τούτον, μεμηνώς, μή οεβασϋήναι ·&έλων. 

2 όμωνύμως '3ΐιι5ΐεαε’: Ατίδΐ: ΕΝ 11293 3° Αη. 412Ι) 14 3 το.ύτότης : 

Απδί:. ΕΝ ΐτ6ΐ5 31 0&1· VI 643 7 ενααρκος, -ον ΡοΓρΙι. αΤοδί. I Ι 8 οεβαοθή·· 

ναι: Ρ3α1. Ροηι. ι, 25 

ό ό τοίννν ταντην ; ταντ. δ τοί. 8 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠβΥΛΩΝ "Έτος ΚΗ' 3 
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XXXI. 

αΧλο. 

ΕΙ Οώμα Χριατοΰ λαμβάνωμεν εο^ίειν, 

τούτου πίνοντες αίμα το ζωηφόρον, 

πως ούκ αν αυτόν δείξωμεν γεγραμμενον 

ού και τό οώμα οχηματόγραπτον πέίει; 

^Ως μεν γάρ άτζλοϋς, ού περιγραφήν εχει- 

Θεός γάρ εατι, παντός εξω·^εν τόπου. 

'Ως ένδυύεΙς δε την καϋ’ ημάς οναίαν, 

Μρωπός εοτι, ανν^έοει γεγραμμένος, 

εχων άφνρτως ^άτερον κατ" ουσίαν, 

ύποατάοει μια τε ανντε'&ειμένος. 

’Ο τον Αόγον τοιώσδε δοξάζων μάλα 

πιστόν πέφηνε ‘&ρέμμα τής έκκλησίας. 

’ΆΧΧως φρονών γάρ τον Θεόν πόρρω ^έει. 

2 ζα,,φό,ο,: Τ1ι=ηιΐ8ί, ογ. .9, 4 
χτίΛΛίη τι8 -Ια) · άη λεν. 6 παντός εξωϋιν τοπον. οί. 33» 4 · 

^0ρ»ι. Η.ν. I ^1. Π 
κύριον δ. Η0ΓΠ1. νΪ3. 3. 4. 2 / ^οιωοδβ Αά^ιτι. ρΐι^δ- νεηί. 37» 39 

ϋΐ. ά';ί;.ο Ν : Ρ οη.. νΡπΜ. 1 λσφν,μιν : -/<- Νν-ί, Ι3 

οιη. X 

χχχπ. 
αΧλο· 

Έκ μορφοποιον χειρός ωραϊσμένψ', 

βλέποντες ανδρες εγγραφεΐσαν έν&άόε, 

δρέψασ^ε καρπόν ώφελείας άξιως, 

τον νονν άραντες εις τάς αυτιών αιτίας. 

^Ισον λόγον γάρ ή γραφή βοα μίγα, ·’ 

ώς «Ή τιμή μου, δόξα τής αυτοψίας, 

δι’ ήν παρήγβην εις ϋπόμνησιν μόνον, 

φρονρονοα, φωτίζουσα τους έμούς φιλονς, 

τούς προσκννειν δε μή ϋέλοντάς με οχέσει, 

άλλοτριονοα τής άνω κληρουχίας ». 

1 .οομοηο,έο, ΗβΤίΠ. ίΐρ. δΙοϊ. I »): ?=·-“»“■ 
1 μορφοπο.... ^ άδΐ νΐ31οη6 ΐΕΐηΙ>ιΐθ. 

328& / ωραίΟ,Μενφ'·. Ζ.ΑΑ 0, ( ,,Ά ^ νδ κληοονχία 
τηγε,ί 70, Η ^Ι· 9 .χ.α» : οί. αά 25. / ΐυ «ϊδ Ζ 

·Π0Γ0αΐί.-ιδ’ : ΙΏ' Ν0ΐΐ£Π3. Ιϊ, 20 

ΐΐΐ: άλλο 8 : Ρ ΟΠΙ,χΜΗ δ 3. μ^Ο. ώί- ίΟΓί. δΟΓΪΐ>. 

ΤΙίθοάοΓί δΙηάΐΙ&ε ΕρΪ8:Γ&ηιιπ&1;& 3δ 

XXXIII. 

αΧλο. 

'Άσαρκος ών πριν Χρίστος, ονκ ήν εν -άέα. 

Θεόν γάρ ονδείς, φησίν, ανθρώπων ΐδεν. 

ΈπεΙ ίέ σσρκός εν(5ί(5ι;σ>!:ειαί πάγιος, 

6 παντός εξω και χρόνου τε καΐ τόπον, 

απτός, παΰητός γίνεται τή σνν&έσει. 5 

Βρέφος κυηϋ·εϊς εκ κόρης, σποράς άνεν, 

ανξει, διψεΙ, πεινεΐ τε και σόμπαν φέρει, 

τών έν ιΗσει τε και γραφή δεδειγμένων. 

Πώς ονν σν λοιπόν, ώ παράφρον, ώ τάλ,α, 

ον οαρκι σεπτώς Χρίστον ^/ίπερί^/ράςοετς, 10 

κατ’ είδος αντον την δλην παρουσίαν; 

ΆΧΧ’ ή μεταγνονς πιστός έκ πλάνης γίνου, 

ή τής Θεόν πόρρωϋεν αύλής έκφέρου. 

οαρχός πάχος ΕΐΐΓ. Ογοί. 380 πάχος ορρ. λεπτότης ΡΙβΐ. ϋ 5230, &1· / ένδι- 

δνσκομαι Ίιιϋυβηάΐ’ νί αρ. 260Ρ· 2Γ, ρ Β. ΙΧΧ 2 ι, 24 4 οί. 31. 6 

δ παΰητός (οί. ι8, 9» ΒΡ · ϋδΙίΓηηη. 65» 3)= οΡΡ· άπαϋής οοτρ. Ηβηη. 6, 2Ά'ό 

ΙΟ, 17 (3οοΙΙ) 7 διψεΤ 3οη. : ΑγοΙι. Ιγ. 69 Ο.® / πδίνέω (ΐοη.) ®· ν. 

12πΙάνης ( οί. 36, 4) = ΐΏ&Ιθπι ρβΓίεπ: ηί β.'ϊΐ &ρ. ΙΧΧ ρτον. 14, ΒΝΤ Μ&ΐΐΐι. 27, 64 

ίίΐ. άλλο Ν : -α Ρ οίη.νΜο. 1 έν δέφ χ\^ \ ίνϋάδε § 2 οΰδδίς φηοιν χΜα ·. 

ίην. 0Γ(1. Ρ 7 αυξδΐ ν?/: ·?7 Ν / διψδΐ Υρ : ·ίψ· Ν {δίψος Ρ&ΐΐΙ. 2 ΟοΓ. ΙΓ, 2;) / 

πεινίΐρ: πίνει χ ; αη διψή... πεινή δβΓίΙ^Οηάυηΐ ϊηο. 13 εκφέρον Υί/: -ων Ν 

XXXIV. 

άλλο. 

"Ο Χριστός ^στι τή γραφή δεδειγμένος, 

έπει βροτός ηέφηνεν, ών Θεός φύσει. 

"Ο μή γάρ ούτως προοβλ,έπειν αυτόν &έ?,ων 

φαντασματωδώς σωματοϋο'&αι προσλ,έγει. 

4 φαί’τασματωδώς άπ. λεγ. / αωματονσϋαι : ψυχ^ή... οωματυ-θεΐοα Ρΐοΐ. I 6, 5 

Ιίΐ. άλλο Ν : -α ΡοπιΛ^ΡηΜα 

XXXV. 

εις τήν άγίαν Θεοτόκον. 

Έν εΙκόνι βλέπων σε, μήτερ Κυρίου, 

ψόβω ηρόαειμι προσκννειν σε, και ποί^ω' 

^αρις γαρ όντως ζ~ηλίκαντη σοι πελει, 

ώς τή σκιά σου θαυματουργίας βρνειν. 

4 βρνειί’ ; οί. 3.ά I, 1 

ίίί;. τήν οϋη.Μα 1 κνρίον Υ-μ : -α Ν 
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XXXVI. 

β.λλθ. 

Έπ ωλένης μου μηχρόμοιόν μοι βρέφος, 

τόν Παντάνακτα Χοιατον εγγράφοκ φέρω, 

τό φως άπαστράπτοντα τής άφϋαρσίας, 

καί κόσμον έξαίροντα δαιμόνων πλάνης. 

1 μητρόμο^ος Ιθ1ΐ. 9 - 9 «. /αφθαρ- 

στράπτοντα·. ίΐΐ^ε. ΑγΛΪ. 43° ΡΡ' ^ ^ ρ ;Κοηΐ. 2, 7 * 

Εριο. Μεη. 123, 4 Ρ· 7 

ΕΕ ..;.ο Ν : -α Ρ ο^π.νΜ. 4 Υν : ^ · -- 

XXXVII. 

άλλο. 

Σί} τδν Θεόν τεκοΰαα, προύχ&ίς άγγέλ.ων. 

'Όν οϋ δύνανχαι καί γάρ αϋτοί προοβλέηειν, 

ώς ΥΙον αυτή χερα^ν άχράντοις φέρεις. 

ίίΐ. δλλο Ν : -« Ρ οηι.ΥΜίΐ 2 αΐ-τοί Υν = 

χχχνιπ. 
άλλο. 

Μητροπρεπώς τδν Υίδν έγγραπτον φέρω, 

ώς άν φανείη γνήσιον μητρδς τέκος, 

ό πατρομοίως χής έ^ηρμένος, 

έπεί πέρ έατι διττός άπρ'ιζ τήν φνοιν. 

' Τηίι Όδΐιι ΡΟ Φ, 689& 3 πατρομοίως : απ. λεγ. 
1 μηιροπρεπως Ιοη. 9 > ^ 

ϊΙΕ &λ/.ο Ν : -« οηι.ΥΜίΐ 

XXXIX. 

εις την εικόνα τοϋ Χριστοϋ. 

^Εξεικόνισμαι καν Θεός πέλω φύσει, 

έπεί πέρ είμι και βροτός κατ’ ούοίαν^ 

Και τή οκια μου προσκυνονμαι παντι πον. 

Μήπω μεριομόν τοΰ κλέους προολαμβάνων. 

1 εξειχονίζω θθά0ηι Βεηδίΐ &ρ. ^2 5. 

ΛΓ, 1 κυν χΡ · καί Μ& / «ρίΌ« τ» Ν 4 ίϋ. τψ’ οηΐ.Μβ. 4 κυΛ χγ . « 

Μ&ΡΡ·^ : -"5 Υ 

ΧΙΐβοάοΓί 31η<ϋϊ3ε 3ϊρίσΓα,ιιιιιΐ3Ϊ3. 37 

XI.. 

εις τόν ναόν της Θεοτόκον. 

Τής Παρ'&ένον τόν οίκον ο βλέπων, ΐ’όεΐ' 

ναός γάρ αϋζη τού θεού δεδειγμενος, 

ναούς εαντής πανταχον γαίης έγει. 

ίϋ. τον 0ίΠ.Μ& 3 εαντής Ε'ι/: V 

ΧΙ.Ι. 

εις ένδύτην. 

Τόν κοσμοποιόν σοιματούμενον βλέπων, 

συν τή τεκοναη, τή γραφή τοον εικόνων, 

καταπλάγη'&ι, πώς Θεός βρέφος πέλει, 

άπαντά τε δρφ προς βροτών σωτηρίαν, 

ϊν^ εις έαντόν τήν φ&οράν κατακρίνας, δ 

τό πλάσμα σώση θεότητας τφ κράτει. 

Τό δή φρονούσα τή Θεητόκφ φέρει, 

Προς λύτρον αυτής τ* άνδρός, σ;ι;ραί'τον δόμα. 

ΙΐΕ Μύτης ( θ£. επενδυτής): Α^αίΐ» ίη Ι Εβδ. 17, 38 I οωματούμε· 
νον. οί. Άά 34. 4 I θεητόκφ ρτο Θεο-: οί. ύεημάχος ΡγοοΙ. Ιΐ^ηΐη. 7, 8 ϋ'εηπο· 
λέω Εβχ· 8υό. ΡΗοΙ. ϋεηγενής ΟνφΗ. Ανρ. 1374 βνιίηί. 8ιη. VI 9 ύεηγόρος ΟΙ^^ωρ. 
3ΐθ1ΐ. ρ. $3 Β. ( -γορέω 84 Β. ) ϋεηδόχος Νοηπ. ϋΐοπ. XIII 9^ ^^ηκόλος Ρ3.Ϊ13. V 
15, ΙΟ βΐ 3ΐπΐ. 8 λύτρα τής φυχής ΙΧΧ ΘΧ. 30, Ι2 οί. ΝΤ Μίΐΐίΐΐ. 20, 28 Μ&ΓΟ. 

ΙΟ, 45 

£ΐί. είς ενόύτην ^ ίβΓΟ ι άλλο X οπί.Υ 7 ύεητόκφ ( Μ& ίηο. ) : ύβο* $ 35, 

40 ίίΐ. οοΐΐίΐΐο 

ΧΙ.ΙΙ. 

εις τό Ηΐβούριον τον Προδρόμον. 

Θείας τραπέζης σνγκαλ,ύπτραν με βλέπων, 

χερουβικήν νόμιζε ταξιαργμαν' 

Χρίστον ^σρ ένδον μυσταγωγεΐοϋαι νόει, 

τόν των άνω τε Δεσπότην και των κάτω- 

ίίί. κιβούριον (ρτο νιιΐβ. κιβώριον): ΟΗνοη, ΡαεοΗ. 713, 41 ^ο11. Μαΐ&ΐ. 490.3 

1 ανγκαΐύπτρα ( οί. -νμμα -νψις ) 'ορετεπίΐίπι’ : άπ. λεγ. 3 μνσταγωγεΐούαι Ρ&χχδ. 

Οαηΐίΐδο. 156 Ο 

Ιίί. το οτη.Μδ 
ΧϋΙΙ. 

εις τό τέμηλον. 

Θείαν τράπεζαν προ προσώπου οον βλέπων, 

αιδον τό σεπτόν, καί δλως οτήϋ-ι φόβω. 
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Ιϋ (.1«8 Μ. =.0 .·»0: ^"■'“· ^'=”'’“ 

00ΓΡ115 3Ρ. ΤΗβοά. δΐ. ΡΟ 99- ^796 Τ^ρΐο- ΡΘ 127, 59. ^1· 

ίϋ. %6 ονα.χ ! τεμπ/.ον 6§ο: -|57.- οοάό, 

χι,ιν. 
εις τό Άγιον ΰ'υαιαοτίίοιον. 

Φριχτόν τό βήμα τοϋτο, καΐ τιληρες φόβον, 

ναός Θεοΰ φωτεινός, άγνοΐς άτιτεος. 

Πρόσελ&ε ϋείωζ, και μεθέξεις αξίως' 

τινρ γαρ τό δο3ρον τονς αναξίους φΙέγον. 

ϋί, Ι,ΧΧ ίχ. .7, I ί-Τ Μ^ΙΛ. ^3, .8 1 ·Ιπ1«ηΕΐ&· νί 
«Ρ.Ρ. 13007, ορ. 8, 7 Μ3«1.. 37, -9- 3*· 07. 8Λ. 3, 3.8 Ρ3Ρΐ. 3 0θ7. 70 

Ιίί. ,ό οτη,Μϊ 1 ίίΑ·« Νν- -δί··» V / ψί^ου ΝΥ^ι.;; -<Ρ VI 

χι.ν. 
είξ τοί>5 ηνλώνας τοϋ νάρ'Ά'ηκος. 

Πνλας διάρας τον ναόν των ενΆάδε, 

ϊ&ι προοοίσων πνεύμα ανντετριμμένον 

χαϊ τούτο Άΰμα δεκτόν εστι Κνρίφ. 

Ιχί. νάρϋηκος: αί. ΕΕ. Μ. 597. 48 1 Όοτα. XIX ιΐ2. 207 

2 οί. την καρδίαν συντρίβειν ΙΧΧ ρδ. 14^ ( Ι47 ) 3 ’ ί»ίι·& 94, 9 

ΐίΕ. τους οπί-Μ^ ΧΕΥΙ 

εις τήν ηρώτην εϊαοδον τοϋ ναοϋ. 

Οίκον Θεόν μέλλοντες είοβαίνειν πύλην, 

^ξω γένοιο&ε τής μέ&ης των φροντίδων 

ΐν’ ενμενώς ενροιτε τον κριτήν εσω, 

λύαεις νμΐν διδονντα των δφλημάτων. 

ϋί. την οιη.Μ3 1 οιη.Ν 2 οπι.Ρη 4 ΰμΐν : ή- V 

χι,νιι. 
εις ναόν εϊαοδον' εις τόν οτανρον. 

' ’Έχων με φρουρόν, μή πτοον κτνπονς φέρων 

καυοτήρ γάρ είμι φρικτοειδης δαιμόνων . 

1 ,τ,ί,οί: άο 03Η0 ρυΐ33η3ο Αο... ΙοοΙ. 3ο, 4 2 χ™»"® Ηίρρ- 

ίη6Ε3ρΪ!. οί. χανστηοΜζω ίΐρ. 'ΫΆΧΐι. ι ΤίΕ. 4. ^ Εκααπ. ι^7, υ 

φρικτοείδής· ό.π. λεγ· 

Ιίί. Οίη.Μα / τον οητ.χ 1 ί'χων με Ρηρ·. -ω μίν Ν -ομεν V / <ρέθ<τ>ν Χ£*η· 

φόβων Υί/ 

ΤΙιεοάοΓί δίνιάϊϋαε ΕρίίϊΓ&ηιηΐ3Ε& 39 

ΧΙνΥΠΙ. 
επίγραμμα εις σταυρούς. 

Έφ' φ τνπονμαι, χώραν ού Σατάν εχει' 

καΰειλ.ε γάρ τό κράτος αντοΰ Παντάναξ. 

2 Παντάναξ {οί. 36, 2, 52. ι): Ιοί:. Ο&ιηαδο. Ρθ φ, 82ΐο 

2 χαϋεΐλε $: -α χμ I .ταντάναξ Ρπ (οί. 52, 3 ) ^ -άπαξ Ν\^ι/ 

ΧΕΙΧ. 

Άλλο. 

Σου τή ϋέρ. ηόρρωϋεν δ δράκων τρέγ^ει, 

τύπον σε δέρκων τον '&εοπλ.όκου ξύλου. 

2 ΰεοπλόκον: οί. ΝίοβΕ. Ρο,ρΐΐΐ. Ρ6 105, 40(3 [οαγψη] / ξΰλον ββα 'ΟΓαχ'. 

ΙΛΧ εβ«· 40, ηΙ. 

Ιίί, Άλλο Ν»; -α Ρ 0ίΡ.νΜ& 

3.. 
Άλλο. 

σταυρέ, φως μον, λάμπε μοι παντί χρόνφ, 

πύρρω διώκων τής ψνχής μον τό σκότος. 

ΙϊΙ. ά,ΙΑο Ν : -α Ρ οΐιι.νΜ& 1 μον Υμ ; μοι Ν 

ΕΙ. 
Άλλο. 

Οντος πεπηγώς εν χόπφ του Γολγοϋά, 

ήν&ησε κόσμφ ζωτικήν εύκαρπίαν. 

2 ήνΟηοε ίΓίΐηδϊΙ;. &ρ. ΤΐαεοάοΓεΕ. ΡΠ 8θ, 853. / ■^νενμα ζωτικόν ΣΧΧ 3&ρ. δ^Ι. 

15, π 

ΙίΙ. αλ/.ο ΝΡ: οιη.νΜ& 

ΕΙΙ. 

Άλλο. 

Έν τίβδε γεΧρας έξαηλονς δ Παντάναξ, 

ήγειρε κόσμον έκ βαράδρον πταισμάτο}ν. 

1 την χεϊοα εξαπλονν δεχί. Εηιρ. ηι&Ε1ι. II η Ι Παντάναξ : οί. &ά 48, 2 2 βά· 

ραϋρον. ιηεΐ&ρία. Ευοΐ&η. απι. 5 

ι-ί* ^ττ». ττΛίΤχ. ο ιλ :.ο. ττ... ,... λτ 
ι,χι.. 1*Λ.ΛΙ/ α> ι . υιυ. \' ΙΜΆ ώ ρυ.ιι^υ.0 ί/ο Ο \ 
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ΙνΙΠ. 

δλλο. 

Χαίροις, τρόπαιον της ανω παντενχίας- 

Ιν σοι τέτρατΐται πάσα δαιμονών φα?,αγξ· 

1 ηανι.ντυχία ( V. 1. οππι πανοπλία ΐη ΙΧΧ 4 ΜθΟοΒ. 3.12): Ειιγ. ΗεΓ3θ1. 787 

ίίί. άλλο ΚΡ : θΐη.νΜ3 2 ~ π&οα 54. 2 πέπανται οίη.ν 

ι,ιν. 
Ηλλο. 

Χαίροις τριαενλόγητον, άχραντον ξύ^ον 

αοί πέπαυται της άράς ή -άνητότης. 

2 άρας : οί. Β-ά 28, ιο / ϋνητότης·. Βΐοίξ. Οεπ. 36 

ίΐί. &λλο ΝΡ : ΟΠ1.Μ& 

Ι-ν. 
άλλο. 

Χαίροις, μοναστών παντέλαφρον φορτίον' 

Ιν σοΙ γάρ αύτοΐς κονφος ό Χρίστον δρόμος. 

1 παντέλ.αφρον: άπ. λβγ. 2 δρόμοςοί. 14. ΐι 

ίϋ. άλλο Ν; οΐΏ.νί/ 2 ίη[6Γ ό εΐ Κριοτοϋ Γ33. 5βχ ΗΗβΓ3ηιηι Ρ 

ι,νι. 
Άλλο. 

Χαίροις, φνλαχτηρ οϋ παρεδρενεις τοηον 

οχέποις ασινώς το^ς μένοντας ενΰάδε. 

1 ψνλακτηρ ΙΊοπι. 2 όαινως·. ΗΐρροοΓ. ερΜ. ι, I ΑΠΒί. ΗΑ 617α 3 

ίΐΐ;. άλλο Ν : Υί/ Ι^ΥΠ 

Άλλο. 

Τνπών μέ τις καϊ μόνον εμ πον δακτύλφ, 

εύ'&νς τον έχ'&ραίνοντα δαίμονα στρέφει. 

ίΐΐ. &λλο Ρη : οπι.Ννϊ/ 1 εμ^ον εοάά. 

Ι.νΐΙΙ. 
έπιγράμματα μονόστιχα είς σταυρο-ΰς μοναστών. 

Σταυρός βλεπόντων άστραπηφόρον αέλας. 

Σταυρός μοναστών ενδρομος σωτήρια. 

Τ1ιεοί3θΓΪ βΐιιάίίδε Ερΐ§Γ&ΐπιη&1;3 41 

Σταυρός φιλούντων ένϋέως πορνοκτόνος. 

Σταυρός κλαόντων έξαλείητωρ πταισμάτων. 

Σταυρός φιλάγνων ασφαλέστατος φνλαξ. 5 

1 άσιραπηφόρον πνρ ΕΐΐΓ. Βαοοίΐ. 3 ^ ενδρομος: ιηεΐ&ρΐΐ. 3ρ. Μ&χ. Τ^Γ. ΐ6 

3 ενϋέως ]3.ϊώ):>1. ΥΡ 32, 2ΐ6 / πορνοκτόνος : άπ. λεγ. 4 εξαλ.είπτωρ (οί. -ειπτικός 

-λειψις)"· απ. λεγ. οί. τάς αμαρτίας εξαλείφειν αοί. Αρ. 3. Ι9 ^ ψιλίίγνων (οί, φιλα- 

γέννητος ΟΓΟβ·- Χ3Ζ. ΡΟ 36, 88θ ) : άπ. λεγ. 

ίϋ. επιγράμματα μονόοτιγα είς οιανρονς μοναστών ^ ( μοναστών οπί.Μ ) : επ. είς 

σι. μοναοτ. X 4 κλαόντων Ύι/: -αιο· X 

Ι.ΙΧ. 
Άλλο. 

Πας 6 γραφών με καΐ γράφειν Χριστόν ·&έλε, 

έπείπερ αύτός σνμπέπλεκταί μοι πά&ει. 

*Εμον γάρ εχϋρός και κα·&αιρέτης πέλει 

ό μή γράφο)ν εκείνον, εΐ καί με γράφει. 

ΙίΙ. άλλο Ν : οηι.ν|/ 

Ι.Χ. 
μονόστιχον. 

Βροτοί;ς δι^δουχώ καΐ σκοταρχονντας φλέγω. 

1 σκοταρχονντας: άπ. λεγ. 

Ιΐΐ:. οΐϋ.Μα 1 ψλέγο) ΟΓη.Υ 

Ι.ΧΙ. 
είς τόν Πρόδρομον. 

Είκών υπάρχω τον σεβαστόν Προδρόμου, 

και τους πόϋ'φ με προσκννοΰντας άξίως, 

ώς εις εκείνον την τιμήν ποιούμενους, 

σώους φυλάττω αίρετιζόντων πλάνης. 

4 300. ρ1. σώονς ΕΧΧ 3 ΜδοοΙι. 2. γ 

ϋΐ, ιόί' ΟΓΠ.Μα 4 φνλάττω Μ& : φνλ,ατιε Ρβ 

ΙνΧΙΙ. 
εις τόν άγιον ’Ιωάννην τόν Θεολόγον. 

Βροντής τόν υΙόν, αστραπήν την του λόγου, 

ορών σε γραπτόν φωτιοΰμαι τους νόας. 
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2'?’ γάο ηροαάψαζ πνροον άψϋάρτων λογίο%· 

Χνσαί ψϋόνεις τον κόσμον εκ ακάτους πλάνης. 

■ =. τ-, -α τ / -, \ ^·> ί ί'ί 4 Ρ ; ηΓΗ,εί ^; πνοσον άναπτε κακών 
3 (ίψαι πνροον %’μνων Ριαά· 7 4· (3 ) 4-3 Ι ■ 3 Ρ 

10 ΧΙί (5). 229. 14 

ΗΙ. .έ,. ομ.Μβ 3 ά,ρΙ),ί,.,0. » : -ο.- 4 ^ ™'’· 

Ι.ΧΙ1Ι. 
εις τόν αγίον Παϋλον τόν άηόατολον. 

Χαίροις. δοχεΐον γνώπεως θεοΰ μέγη, 

ίξ ον τά ϋεΐα πάντες άντλονοι σφόδρα. 

Έκ γάρ πλάνης σύ κόσμον Ικαπάσας δλον, 

εις ίίψος ουρανόν τρίτον φ&άσας. 

1 ύοχεΐον ■■ (ΐ&Ι. II 374 ί-· 

Ιΐΐ. τόΐ' 01Τ1.Μ& 4 ουρανόν Ρ; -ών Μ& 

ι,χιν. 
εις τόν άνιον Ζαχαρίαν. 

Σν των προφητών τόν μέγιστον αύγάοας, 

Θεοΰ προφήτης χρηματίζεις και ^θ^ύτης' 

καρπόν δλ. Μον προσφέρων τφ Δεσπότη, 

μαχαίρρ προ τρσπέζης Κυρίου. 

Ιϋ &γ. Ζαχαρίαν. ΒΙίΟ^ ι88ο 2 χρηματίζεις: ςί. 3.ά 28, ΐο 

ϊΐί. τόν 0111.Μ& 3 καρ.-τόν V ■. ·ών Μ& 

ι,χν. 
εις τόν άγιον Διονύσιον. 

Πολύς τά ^εΐα χρηματίζων, τρισμάκσρ, 

τούς αγγέλους σν μυστικώς διαγράφεις, 

και σνμηεραίνοιν πασαν Ιεραρχίαν, 

τόν κόσμον ενι%ν δογμάτων πληροίς πλάιει. 

ίίί. αγ. Διονϋηιον ; ΒΗΟ 544 ^5. 

ϋί. τον οπι.Μα 1 τριομάκαρ οοόό. παροξυτονήσεως §γ. οί- αά 7®, 2 

Γ^Χνί. 
εις τόν άγιον Βασίλειον. 

’Ήστραψας αίγλη του φαεινόν σου βίου, ^ 

καΐ φαιδρύνεις τον κόσμον εργοις και λόγοις. 

ΤΙιεοόϋΓί δΐυάϊΐ&ε 43 

Λαβών δέ τάς κλεΐς καυτός ώς Πέτρος νέος, 

φνλαξ υπάρχεις τής πόσης Έκκλι^αίας. 

ίΐΐ. αγ. Βασίλειον. ΒΙίΰ 244 35. 1 ήστραψας : οί. 36, 3 / Ηοηΐ. 

Ιίί. το»" οηι.Μα 
Ι,χνϊΐ. 

εις τόν άγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον. 

Βροντών τά ύλεΐα τή βοή των δογμάτων, 

ήχησας όντω? την ύπ^ ουραΐ’ον, μακαρ. 

Και πάσας άπρί^ μωράνας τάς αιρέσεις, 

τόν κόσμον εστήριξας έν τοΐς οοΐς λ,όγοις. 

3 μωράνας Ιγλπκ. ; ναΐβο ΐπ ιηεάί& ίοηηα υκητρ. ΙΧΧ Κ-εβ- 2, 24, 6, αΐ 

_ ·\ί_ 1 II..1...... -π. ΛΤί> 

ι,χνιιι. 
είς τόν άγιον Γρηγόριον τόν Θαυματουργόν. 

Ώς ήλιός ης εν βίφ λάμψας μέγας, 

διασκεδάζεις νύκτα τής μογβηρίας. 

Και ·&ανματονργών τών προσευχών τφ φάει, 

άπεκδιώκεις όαι^όνων σμήνη, Πάτερ. 

Ιΐΐ;. αγ. Γρηγόριον τ. Θαυματουργόν : ΒΗΘ 7^5 ( Χεοοεδ&Γεηβΐ»} 2 όι·αοκΒ0ά· 

ζεις (-έδασις -εδαομος) : ΒΧΧ ρδ. 32 (33 )ι ΪΟ 

114. τόν οιη.Μίΐ 1 τι? Ρ ; τής Μίι 4 άπεκδιώκεις Ρ : άποδιό- Με 

ΕΧΙΧ. 

εις τόν άγιον * Επιφάνιαν. 

“Εωσφόρον σε πράζεως ή λαμηρότης 

εόειΙ^εν ύψει των μεγίστων θαυμάτων. 

Έζ ής τά ρεΐ'&ρα πλημμυρών τών δογμάτων, 

πάντων ϋ-ρίαμβος αίρετιζόντων τιελεις·. 

Ιϊί. άγ. Επιφάνιαν ·. ΒΗΟ 55. 1 (ωοφόρος άο ΕυοΐΙεΓΟ 33ερ€ άίοίνιπΐ : 

Οη^. ΡΟ 14, 45<^, 75> 3 4 ΰρίαμβος: ίά. 0.110(1 Ε,οιηεη. 'ΐΓΐιιπιρΙιιΐδ’ Ρο- 

ΙγΒ. IV 66, 8 

Ιϋ. τόν οπι.Μη 

ΕΧΧ. 

εις τόν άγιον Ιγνάτιον τόν Θεοφόρον. 

’Έχων έρωτα Χριοτόν εν σή καρδία, 

άποστόλ.ων σνσκηνος ώφϋ·ης, τριομάκαρ' 
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^Άϋλοις όέ &Ερμοΐς εκφλογίζων τήν πλάνην, 

έπιατολάίς σον Πανλος άλλος τις πελεις. 

ΙίΙ. αγ. Ιγνάτιον τ. β. : ΒΗΟ 8ΐ3. ^5. 3 αλάνην : οί. Άά 33- 

ΐϊί. ΟΐΏ.^Ια 2 τριαμάκαρ : αί. Εΐά 65, I ^9^^ * 3θ6 

τρί, μάκαρεζ και τετράκις 

ΙνΧΧΙ. 

εις τόν άγιον Άΰ·ανάαιον. 

Τις τους αγώνας των πόνων των σών φράαοι, 

ί5 πεντα&λητά, των διόαακαλων κλέος, 

Ύπερ Θεοΰ γάρ ώς γίγας δραμών μέγας, 

ατεφηφορών κα'&εΐλες εχϋρονς παγ>ίοκονς. 

ΙίΙ ί,, . Β1Κ ι8ι - 82 Μ 183 ■ 86 ? 2 (ο1. -««. ■«« 

.!.αι .ίο,', εΐο.) ίίκ. ϊ.8γ.: ϊΐιβίίρϊ. .-.βν.αί;.»; βΗο) Ο-οθ· 8ιο. 
IX 37 ( φιλοοοφίΐί ) 4 ατεφηφορών (δΟ. οχεψανηφ. ) : Πΐοη. Η&1. 4 406 

ΐΐΐ. τον οηι.Μ& 

Ι-ΧΧΙΙ. 
εις τδν Χρνοόοτομον. 

Πηγην άληκτον παγχρύσων λόγων βλύαας, 

δλην κατάρόεις την ύφήλιον, μάκαρ- 

&όρας <5’ άνοίγων τοΐς βροτοΐς αωτηρίας, 

είς ονρανο^ς τον κόαμον ίκπέμηεΐζ δλον. 

1 (ά·λήγω}·. Ρΐΐΐΐ. I 38ΐ XIV 2126, 6 / βλύζειν άπο των πηγών τής 

άβνοαον ΤΙιβορΗ. ΡΟ 8, Ι9 

2 κατάρδείζ Μ& · '<>ΐ( Ρ$ 

ΙνΧΧΠΙ. 

εις τόν άγιον Κύριλλον. 

0ηοανρίοας τα '&εια ποικιλωτροπως, 

επλοντιαας τον κόσμον ένϋέοις λόγοις- 

καί τάς βέβηλους αιρέσεις κατασπάσας, 

κήρνξ πέφηνας δρύοδόξων δογμάτων. 

ΐΐί. «7. Κύριλλον : ΒΗΒ 407 ^ ^οιχιλοτράηως : απ. λεγ. 

ΙνΧΧίν. 

εις τον άγιον Γρηγόριον τδν Νύσσης. 

Βρύων άβυσσον παγγλνκων λόγων, μακαρ, 

πάσαν νοητώζ εξετίναξας πλάνην. 

ΤΗεοάοΓΐ ν^ίυάίί&ε Ερί^ΓΗπιιτι&ίίΐ. 45 

Και χρηματίζων Μωνσής άλ?.ος μέγας, 

άγεις άριστα τον λεών τον Κυρίου. 

1 βρύων: ο£. 3.ά Ι, ι / παγγλ.νκοιν ( οί. παγγλνκερός Αγ. Εγδ. 170 ) : απ. λεγ. 

2 πλάνην : οί. &ά 33* ^2 3 χρηματίζων : οί. &ά 28, ΙΟ / Μωϋαής : 3ΐΐ1;6Γ 6, I, 8ί, 4 

ΐϊΐ. νύααης 3 '■ νύσης η 1 άβνασον Μα : -υαον Ρ 

ι,χχν. 
εις τον άγιον Θεόδωρον τον Σικεώτην. 

Θεοϋ σν δώρον τοΐς βροτοΐς δού-είς μέγα, 

άπαν καϋ·εΐ?.ες δαιμόνων στίφος, πάτερ. 

Λάμψης γάρ εύ'&ύς ώς έφος φώσφορος, 

ίσάγγελος πέφηνας ΰψει του βίου. 

ύί. άγ. Θεόδωρον τ. 2'. : ΒΗΘ 1748 8, 3 έφος φωαψόρυς: ς{. 77> 2, 781 4 ^ 

Ιοάγγελος Ειιο. 20, 3^ ΟΙεπι. Α1. ΡΟ 8, 293Ϊ> 

ίίί. τον οπ3·Μα 
ι,χχνι. 

είς τ6ν άγιον Αντώνιον, 

Στύλος πνρός πέφηνας αίγλη του βίου, 

κόσμον ποδηγών είς τρίβον αωτηρίας. 

Των δαιμόνων όέ τιίί φάλαγγας ητερνίαας, 

έρημον φκεις ώς "Βδέμ τις αγγέλων, 

ίΐί. άγ. Αντώνιον: ΒΗΟ 140 5. 3 «τερνίοαί: Ηΐρρΐ&ίτ. 4® ϋά.-Ηορρ., Εβχ. 

3ϋά. 8.ν. 

ΙΐΙ;. ιον οιη.Μα 
ι,χχνιι. 

είς τδν άγιον "Ιλαρίωνα, 

Τη λαμπρότητι τον φαεινού σον βίου, 

έωσψόρος τό πρωί λάμπων σν πέλεις' 

καΐ ΰ-ανμάτων άκτΐσι κόσμον φαιδρύνων, 

ζόφον διώκεις βλαπτικόν των δαιμόνων. 

Ιΐ4. άγ. "Ιλσρίωνα: ΒΗΟ η^ζ .«ίδ. 2 εωαφόρος: οί. αά 69, 

^εα. 44. 3. 2ΐ, ΐ4· 

ίΐί. τδν 0111.Μ& 3 φαιδρννων Μα: καχαφ- Ρ 

/ τυ πρωί : ί,ΧΧ 

Ι,ΧΧΥΙΙΙ. 

εις τον άγιον Εύϋ'ύμιον. 

Σύ την έρημον εΙργάσω Θεοϋ πόλιν 

πυκνοΐς γάρ αυτήν π?.ή'9·εσι Χριστοφρόνων, 
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βολαΐς άπαστράψας δε ταΧς των θαυμάτων, 

τον πάντα κόσμον φαιδρύνεις ώς φώσφορος. 

ω. «>-. Εύϋΰμ,ον. ΒΗΘ 647 ^3- 2 : οί. Αη8Ϊ. ιηείβ. 3641^ 24 

.-τ. τον ονρανον ( νεηΐίΐ^ιΐί ) / Χριστοφρόνων : όίπ. λεγ. οί. 85, 2 3 απαστραψας. 

οί. &ά 3^1 3 ^ φοισφάρος θε Ι^υεϊη3. άΐεί. &ρ. Βΐοη. Η&Ι. II οί. 75> 3 

Ιϋ, ιόν οηι.Μα 
Ι,ΧΧΪΧ. 

εις τον άγιον Σάββαν. 

“Ηρωοας όντως την έρημον τοΐς πόνοις, 

ώραιότατα ποικίλων έργων ^ρί^ων, 

πλ-ήσας δέ τανιην των νοητών αστέρων, 

ώς ήλιος τις έν μέσφ τούτων ϋέεις· 

ϋί. &γ. Σάββαν. ΒΗΘ ΐ6ο8 55. 2 /ίρ/ΰων Ηοπι. 

ίϋ. τόν οΐπ.Μα / Σάββαν Ρ 1 -άβα- Μ& 1 ήρωοας εοάά. ηιείΓ. 8γ. ΡΓΟ >ϊρο- 

Γ.ΧΧΧ. 

εις τόν άγιον Ααλμάτον. 

"Εξ ήλιον τις αύγάοας άατήρ μέγας, 

λάμπεις σύν αύτφ παμφαεΐς ενπραξίας, 

έρεισμα δ’ άμπέφηνας δρ'&οδοξίας, 

μανδραρχαΐζεις των μοναστών πατρόάεν. 

ΐΐΐ: &γ. ΔαΙμάτον ; ΒΗΘ 481 - 83 <16 ηϋοιίηε οί. νίίαηι αΐ) Α. Β&ηάαη, Ιτηρει. 

Οηεηϊ.Π, ΡίιΓίβϋίί Ι7Π, 697- 71°. ί" ΡΓΟίίΐί^», Λί ί,ΐι^π ίε 

(ΐω αίί,ω Αι.8. I 215, °ί7, =21 Ο· βά. 2ΐ6. 2ΐ8 222) ^βΖ7 
ΜΒΒ : οί. Εογ. Ηεΐ. 1131 ^ μα,.ίΙιιαο·/Μί^.! { μά,ίοα = μο,μ Εριρίι. Ρβ 41, 1563. 

&1. 5εά εί. 125, 2): α.π. λεγ. 

ίΐί. τόν ΟΠΙ.Μ^ / Ρ : -άτω)- Μίΐ -όττον 8 3 άμπέφηνας Μί : φύναν 

τνί ι/α άν πέφννας Τοπί&ύ&ΐίΐδ 
^ Ι.ΧΧΧΙ. 

είς χόν άγιον Παχόμισν. 

Τόν Αβραάμ πως έκμιμονμενος, μάκαρ, 

πολλών πατήρ γέγονας, ών χρνσονν γένος. 

"Εξ άγγέλ.ον δέ μυσταγωγίας φέρων, 

τφ αω λεφ τε^είκας, ώς Μωσής, νόμους. 

ηί. «7· Παγόμιον. ΒΗΘ 13Φ ^ Μωαης: ^ί. 3(1 6, Ι αΙίΙεΓ 74, 3 

ίϊί, τόί' οπι-Μη 
Ι.ΧΧΧΠ. 

εις τόν άγιον "Αρσένιον. 

Των δακρύων σου τήν ψυχήν άρδων χύσει. 

Τίιεο(1θΓί 31αι]5ΐ3ε Ερΐ^Γ3ΐΉΠΐαί3 47 

καρπούς άνε(5λάσΓ?;σας άφϋάρτονς μάλα' 

εύχαΐς δε /.αμπραΐς προσλαλών Θεφ σφόδρα, 

των ησυχαστών άγγελ.ος πέλ.εις μέγας. 

ίΐΙ:. άγ. Άροένων. ΒΗΒ ι68 5. εί. Τΐιεοά. δΐιιέΐ. Ιβηάαϊ. Αγκ. Μοπ3ε1:. ΡΟ 

99, 849·^*· ^ Ύΐανχαοζτίζ'■ Ρ3ΙΙ36. νίϋ. 01ΐΓγ5. 296 ^ι15ΐ^η. ηον. 5, 3 

ΙίΙ, τόν οηι.Μ3 3 ό? ^; &η β 

Ι,ΧΧΧΙΠ. 

είς τόν άγιον Θεοδόσιον. 

^Ως ουρανόν υψηλόν έκτείνας βίον, 

κατάστερος πέφηνας έν πληγεί τέκνων. 

Τάς άστραπάς δέ πληϋ-ύνων τών ·&αυμάτων, 

έσκόρπισας παντοΐα δαιμόνων νέφη. 

ίϋ. 4β ΤΙιεοάοβίο ιιιοπ3ε1ιο ρι-ορε ΗίεΓθ5οΐ7ηΐ3 (1 529) «Ιβ ΤΙιβοάοϊίο 
3δε€{α ίη ΟίΠεία, 8. V, 3§3ΐιΐΓπε ίποβΓίηιη ; εί. ΒΗΘ 177*5-79 2 κατάστερος·. 

Ογ€§. Ναζ. ΡΟ 36, 6οΐ3 4 σκορπίζω: ΙΧΧ'Β.&Ζ· 2, 22, 15 ( 63ΐπΗ3ΐ ΡΗγ^^π. 2ι8) 

ΙίΙ. τον οιη.Μπ 

ι,χχχιν, 
είς τόν άαιον Δίον. 

ΤαΙς λαμηρότηοι τών 'άεαυγών σου τρόπων, 

έκ τής έφας φαιδρός άστήρ έκ·&έεις' 

και φωτίοας άριστα τήν βυξαντίδα, 

πρώτος μοναστών ποιμνιαρχεΐς άξίως. 

ίΐΐ. αγ. Δΐον: οί. δγπΕχ. βεεί. Οοηδΐ. Ιιι1. XIX η. 2 (829 8. ϋεΐεΐι&γε) 

I ^εου/ών: Νΐοβί. Ρ3ρ1ιΐ3£·. ΡΘ 105, 4ΐε 2 τ>),- ίφας (άε ΑδίΕ ΟηεηίΕΐΐ): Ιη- 

1ΐ3η. 3920 δρ., 3ΐ. εί. ΑΙΙιεπ. ΡΘ 25, 5ΐ2ά ο! ημ έιβας (δε. έπίσκοποι) 4 ποι· 

μηαρχεΖς: άπ. λεγ. εί. ποιμπάρχης (ϊ.ε. ο ποι·μνίον άρχουν) Τΐΐεοά. 34. ΡΘ 99, 8ΐ6ΐ3ε 

ίϊί. 
άρξ- Ρ 

τόν οιη.Μα / οοιον η : α)’ίον 5 4 ποιμνιαρχεΐς ε§Ό : ·ηαρ- ·μ / άξίως Με : 

ι,χχχν. 
665 χόν άγιον Σριστοφόρον. 

Οικεϊον αΙμα τφ Θεφ δούς, αντέχει 

ό Χριστό^αρχΌς Xριστόφρο^ν Χριστοφόρος 

κρήνην χέουοαν ίλανματουργίας ρύσιν. 

^Ηνπερ πίνοντες οί νοσοϋντες βηγμον, 

καταψύχουσι τον πάϋονς, δίψης δίκην, 

μάλισϋ" δίαν φοιτώσι πιοτϋ}ς εν^άι^ε. 

ϋΐ. αγ. Χρίσϊθ9?όροϊ' : ΒΗΘ 309 88· 2 Χριστόμαρζυς : Τΐιεοά. 84. ΡΘ 99ι 1228ε / 
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X^ιατόψ^ων : οί. β.ά 78, 2 4 βηχίον (βήξ) ·£χ3δ5ί8· : Βΐοδο. €υρθΓ. II 3ί Ρ· 243 

5 καταψύχονοί \ Γ^ΧΧ §;6η. ι8, 4 

1;ίΙ. τον οπΐ.Μ& / άγιον ι/ : οαιον 8 

ι,χχχνι. 
είς ναόν τον άγιον άηοοτόλον ΙΙέτρον» 

^Ω/ΐερ δεόωκας, Χρίατε, τάς κλεΐς των άνω, 

εδειμα τοντφ τόνδε τον δόμον κάτω. 

ίίί;. ναόν ί/: ναϋν 8 

Γ,ΧΧΧνίΙ. 
είς τον άγιον *Λνδρέαν τόν άηόατοΧον, 

πρωτόκλητε, των άποστόλων κλέος, 

ό παμμέγιστος των Πατρών φαεσφόρος, 

τόν οόν λεών φνλαττε συν τφ ποιμένι. 

1 πρωτάκληζδ·. οί. Αΰί. ου,ηι Ιαν,ά. οοηίβχΐ. Βοηηβϊ, «Αιι&1. ΒοΠ. » ΧΠΙ, 
3ΙΙ·52« ^·30>τόκλητον τήξ άηοατολικής 6νοδ€καδος Ανδρεαν κτλ. ΕρίρΙίίΧΐΙ. 
νΐΐ. ρ/82 ΒΓ68861 ( = ρβ 120, 200 ) έτβλειώΰη δε ό άγιος καί πρωτόκλητος κτλ. 

V. ΒΗΟ 93 ■ ΐοδ 2 παμμέγιοτος: Αβί. 7Α X 2 

3 λεών Μ&: λαόν Ρβ 

ι,χχχνιιι. 
είς τόν ναόν τον Χρνοοατόμον· 

Τόϊς τόν αόν οίκον ηαμπό'&ως έγερκόαι 

πρεσβευτικήν πρόονειμε δωρεάν, Πάτερ- 

1 ναόν έγείρειν (ί.ε, *6Γί§;6Γ€’)· Τοίι. 2, 19 Ι/ΐιείβη. Αΐβχ. ΐο 

1 εγερκόα/. ζ 5βά οί. 9“^) 7 ' ’/' 

ι,χχχιχ. 

εις τόν ναόν τής Πανενφήμον. 

'Τονς εκ πό'&ον σον τόν ναόν δειμαμενονς, 

μάρτυς, φύλ,αττε ηημονής έλεν&έρονς. 

ίίί. Πανενφήμον ΒΗΟ^ 6ΐ9·624 

χο. 
είς τό τετρακάμαρον. 

Θαυμαστόν ώφΰης ί’ργον ώραΐον πάνυ, 

ως έμχρύγω δέ προολελειγμαι οοι νεως· 

Φέρεις γάρ ένδον εικόνων θεωρίαν, 

άοοητον δψιν τών άνω ϋεαμάτων. 

3 - 7 -1958 
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Αυτόν όέχοιο, τών άποστόλων κλέος, 5 

ευαγγελΛοτά παμμάκαρ Θεολόγε" 

και τοΐς πόϋφ οοι τούτον εξηγερκόοι, 

χάριν παράσχου, και λνσιν τών πταισμάτων. 

Ιΐί. τετρακάμαρον ( &6(5θ5 ς[χ:&ίΙαθΓ ίοΓπίοιιιη ) : οί. Ηογοπ. ^\1η. 172 Ηιιΐ. 
6 ^άμμακαρ: Ημιηη. ΟνρΚ. 19, 3 7 εςηγερκόοί ρεΓίδαίΐ ίοηπΕ 3ΐΐυη(36 ί^ηοίθ. : θ£. 

α,ά 88, I 

4 άνω ΑΡ : ένδον Μ& ο. ιηείΓ. / ϋεαμάιων ρ : ·αμ· 8 6 παμμάκαρ οοάά. &η 

πάαμακαρ δΟΓίΙ). ? 

ΧΟΙ, 

είς τόν ναόν τής άγιας Θεοτόκον, είς τόν Τρίτωνα. 

“Τί ηάσιν εγγύς είς βοή'&ειαν τάχους, 

τόν πλοϋν διευ&έτησον ών "θερμώς έχεις, 

προσκειμένων σοι ταϊς λιταΐς' σου, Παρ&ένε. 

2 διενϋΐτηοον. Οεηεδ. ρ. $7, ι8 (Βοπη.) 

ίίΙ. ζόν^ οιη.Α / τόν^ 0Π1.Μ3 / Τρίτωνα ΜαΡ : -ο- Α 

ΧΟΙΙ. 
είς 4^κος Ιστορημένον. 

Φριχτόν τό ^αΰμα, Χριοτόν έν γραφή βλέηειν, 

δράοαντα πάντα πρός βροτών σωτηρίαν 

έν τοΧς καϋ·* ήμάς αυτός ώψά^η γάρ ξένως, 

άσαρκος έλ'&ών, καΐ βροτός βαίνων άνω. 

Μνήμης χάριν δέ προσφέρει δώρον τάδε, 5 

δ κλεινός άντως Συμεών τω Δεσπότη. 

1 φριχτόν: οί. σά 22, 3 

ίΐΙ:. ράκος ιατορημένον Ρ : ράκκας ίστοριαμένον ζ 3 ξένως ρ \ -ος 8 

ΧΟΙΙΙ. 
είς τήν εικόνα τον Χρίστον. 

'Ο Χριστός ειμι τή γραφή δεδειγμένος 

και τόν πεποιϋ'ώς είκονουργήσαντά με, 

ώς αϊρεαιν μιαοΰντα τών εναντίων, 

Λέοντα Πατρίκιον, εν πασι οκέπω. 

2 εΐκονονργηααντα ( οί. είκονοποιίω ^υ31;^η. 3ρ. Ι, 19)· ό.-χ. λεγ. οί. είκονονρ- 

για ΡΗοΐ. Ρ(χ ιοι, 948<3 4 Λιόντα 77. άε Ρεοπε ϊεΐ'ο ΡαίΓίοϊο εΓ§;3ς^ιΐ6 πιοη3· 

ο1ιθ3 ιηαηίίίοο, ηεοηοπ ιηοη33ί;ϊο3η:ιιι αεάίχιιη οοπάίίοΓε, οί. ερρ. ιιι, τΐ2, 114; 

εοόεαι «^αί πιοη3θΐ3ΐΐδ ίΐΐ δίπιηΐ οηπι χιχοΓε 119, ΐ2ο; €ί:Ϊ3η3 ν. ΤΙιεοάοΓί Ρί- 

ίαηι ρ385ϊιη ; βρρ. ιιο, 3, 125. 

ΕΠΕΤΗΡίΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Έτοζ ΚΗ' 4 
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χαν. 
εις έγκλειστον. 

’Έγκλειατός έστιν ος πα&ών εξω μενών 

δλψ κα&εΐρξε προς Θεόν τί^ν καρδίαν' ^ 

■Λείων Χογιαμο^ζ -^ονς γνρεντάς τ^ς πλάν^ζ, 

νονν άντε πέμπων ταΐς ανω ϋεωρίαις, 

'έγων προσευχήν καυστικήν των δαιμόνων, & 

φερων σίωίτήν μυσταγωγούσαν βά·&η, 

ψυχ^ν ά&λιπτον έν χαρά των ΙΙπίδων, 

εργον χε χειρων, καΐ κόπον λαιμόν τόνω, 

φδήν άπανστον, πνεύμα αυντετριμμόνον. 

Οϋτως άνοίγων άγγελοπρεπεϊ ·&6(}, 

άκτινολαμπεΐ τους δρώντας εν&εως 
λέγων μεν οδδεν των άχρηστων εΐς γέλως, 

άλλ^ φπερ εσχιν ώφελεΐσ&αι τον ξένον, 

καΐ ταντα φεύγων μακρορημτ^ν είς κόρον. ^ 

’Άν ο^ν δύνι) πρός ταντα, αωαηκώς τρέχεις- 15 

εί μή δέ, φεύγοις εις βίον ζώντων άμα, 

Ιν φ πλειόνως τούς άγώνας λαμπρύνεις. 

κρορημιΐν'. απ. λεγ, 
3 13 : 3-14 : 

■ρημονεΐν Ρ 15 τρέχεις α;Μ&Ρ · -??ί Α 

χον. 
εις εΰ βιοϋντα. 

2ώφρων κράτιστος ός Θεόν βιοΐ φόβφ. 

Ψυχής κάϋαροις κρεΐοσον ή πλούτος ρέων. 

2 -κρεΐοοον ΜοοΜα.: -οιν Ρ 

χονι. 
εις μοναχούς, δακτυλικός καΐ έλεγειος. 
Χαίρετε, άνδρες άριστέες, τοϋ Άχιλήος νπερ^εν 

κτεΐναι μέν "Εκτορα οντος «ρατερόν ξιφερη, 

οι δέ, μοναζόντων ύωρηξάμενοι πολιτείαν, 

χεΐοε λαβόντες άορ ευπειθούς τής όσιας. 

Σψάξα'τε τόν Βελίαρ, οκότεος μεγαλαύχεα νοΰα· δ 
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εν&εν άπήρκατε εις ουρανόν αύλοφόρως, 
Αερματίδα προσαφέντες τάν&άδε την νεκρόν μόνον. 

5 άορ Ηοω. 6 Βε?.ίαρ Ρααΐ. ΟΟΓ. 2, 6, Ι5 / μεγαλαλαύ/εα (νη1§. μεγάλαν- 

χος): Οτρίι. Ιιγαιη. 63, 3 Μ&πεΙΙι. III 34 8 δερματίδα: απ. λεγ. 

6 άπήρκατε Ρ : -είρ- Μη. / άάλοφόρως Ρ ; -ος Μη 7 μόνον μ : -ην $ ίθΓΪ. ΓδΟΐδ 

χονπ. 
ίηίγραμμα εις έαυτόν. 

Ψυχή ταπεινή, δεΰρό μοι, <5ε'^^αί λόγον" 

ό καιρός οξύς ώς δρομενς διατρέχων' 

εγγύς τό τέρμα, καΐ παρελύεϊν οΰκ ενι. 
Μή δϊ] κάμοιμεν ταΐς ματαίαις φροντίαιν, 

άντλ,οΰντες όντως εΙς ηί'&ον τετριμμένον, 5 

ξαίνοντες είς πυρ, ώς γελοιωδώς λ’χει, 
*Α/.λ’ εϊ η ■άεΐον, εϊ τι σωστικόν πέλει, 
ταϋτα σκοποϋντες καΐ διώκοντες ηό'&φ, 

ώς &ν παρασταίημεν έν παρρηαίρ. 

τώ των άπάντων και Εριτή και Δεσπότη, 10 

τό ηΰρ φνγόντες τής γεέννης, ώς γράφει, 
κάϊ ηροοτρέχοντες τφ ηαναρρήτφ φάει, 

6 γείοιωδ&ς'. βςΐιοΐ. Αγ. Ρΐιιί. 68ι 

5 τετριμμένον χΜ.& : ·ημέ· Ρ 10 κριτή... δεοπότι) "^χ \ ^ήν... -ην Ν 11 φνγόν¬ 

τες ρ ιηεΐι·. ^Γ.: -^ΰγ- X 

χονιιι. 
έηίγραμμα έν τη φυλακή τής Χαλκίτου. 

Ξένος Θεοϋ πέφηνεν δστις ου ξένα 
δχει τά τήδε πάντα των άνω σχέσει. 
Ονιω γάρ ώφϋη Δεσπότης πως των κάτω. 

άε ΤΙιεοάοΓο ΐπ βχδϋίηιιι ηεο δειηεΐ ιιιΐ350 δίςιτε ίη ΟΗτεει-ειη οοηΐεείο οί. 
νίίαηι 22, 48, 8γ, 83 δ., 87 δδ. ( Ρί? 9ΐ. 139. ^59- 187, 189, ΐ93 «δ·), ερρ. 99' 
ΙΟΙ, 105Η 1 Ιενος θεον'. οί. Η0 3, 7 ^ σχέσει: οί. πά 25, 7 

Ιίί. ΧαΙκίτον $ : -ή- ίετε 3 ΗπΙε Κήπο νεΓδίιτη ς[·αΗε<ΐΗΠΐ εχοίάίδδε νίά. / 

πως : και !Ν$ 

χαχ. 
έν τή αύτή φυλακή· 

'Έοχες με, κέλλα, τόν ξένον παρ' έλπίδα' 
εύρον εγώ σε φιλτάτην παροικίαν. 
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Βυζαντϊς ή πόλις με βάλλει κάνΜδε, 

λα'&ονσά τ αϋτη ηροαπα·&είας εξάγει. 

οί. ζά 98 
ίΐΐ;. οιη.ν 1 Ν 4 τ'αϋτη X: ταύτη */; 5οηΤ>. ? 

Ο. 

έν τν φ^ον^α> 

Έμοι το αώμα φρουρά και μόνον τιέλει- 

τόπος δε πας τις εξ ΐαου δεδωμένος. 

ΙΙάμπαν Θεόν γάρ ού ηάροικος τυγχάνω. 

οί. .ά 98 Ηί. 8 : ΙΧΧ 23, 4- -1· ; 

83,ηίβ Βΐο§:η€ΐ;. ΡΟ Π 1173^· 

2 &εδωμίνος ΠΙβΪΓ. §ι·. ΰίΜβΡ'·: 'Ομ· Ρ 

ΟΙ. 
ίν τϋ αύτϋ βίβ^ϊίΙ· 

"Ωραν κα&' ώραν τον βίου τέλος σκοπεί, 

και μακράν Ικ σοΰ την άκηδίαν βλέποις, 

Τών δαιμόνων γάρ τδ λέγειν «"Εως πότε·» ; 

καΐ μ^ τδ δόξαι τεΜναι κα&" Ημέραν. 

οί &ά ο8 Ιίί. 2 άκη&ί<^ν : ΙΧΧ Ρ3. ίΐ8, 28, &1. ^ί. Ειι^δΓ· 8ο. ΡΟ 40,12732 

3 της άκηδίας δαίμων Νίΐ. 79- τ 1570 Οαδδίβη. ΡΙ 49, 12 ηοΗ« οοΓί2πιοη .3ί νοο^πΐ, ςπβιι: ηθ3 

άίατα., δίνε ^ηχίείαΐειη οοΓϋδ, ροδδηιηιΐδ ηιιποιιρ&Γβ» 

2 βλέ:ιοις Υί/: Ν 4 ι3 Υ^: «δ Ν 

αι. 

έπίγραμμα είς τάς φάνας. 

Δοχειόν είμι τής άκοιμήτον ψανης, 

δπίρφαεις τάς ανγάς εν ψνχαΐς ψέρον. 

λαμπαδονχε τον τριλαμπονς ήλιον, 

ίίατραψον ήμϊν φέγγος αστραπής πλέον, 

φωτός με τεΰξας, δ προοοίσας ενχάδε- 5 

ε^ύροις μ έκεΐΰεν λάμψιν άρρήτον ψάονς. 

1 ίο,^Γο..: οί, Εά 63, I 3 ίαμΜκ, ■. Εεγ ΙΑ 1506 4 
56, 3 6 εογ. μ. ο?«ο. ΡΗΙ. I 6ιι (ίΛ. ΗοΓοά. I 157) / ·’·»■ >·=ϊ· <^ί· 
Ηοηι οίκαδε ρΐπι. 6 λάμψιν: ΡΗϋ. I 72, 3.1. 

ΙίΙ ίοΓί. εογΛ. (Η«. ίΓ. 47 Επγ. Ιοη 55ο) ο*, ι 1 

τονήσοως ίοΓί. ,?γ. 1 'ϊ'ί!Τ»= ^ 
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ΟΪΠ. 

προς τδ έπιμελώς άναγινώσκειν τά έν τοΐς τοίχοις, 

Γνώ&ι παριών τών άναγράπτων μέρος' 

Θειον γάρ ούδέν ρή^τά σοι παροπτεον. 

ϋί. οω-Υ 
οιν. 

έηίγραμμα είς οίκον γυναικών φιλοξένων. 

Σπλάγχνοις ξενισμών ενρυχωροϋσαι λίαν, 

ώσπερ τις αλΛος ^Αβραάμ πατροκράτωρ, 

αί δεσποτοϋσαι τήσδε τής παροικίας 

ηλμή'άος μοναστών δεξιουνται συν πόΰω. 

Μιοοξενούντων τδ στενόψνγ^ον πά'άος 5 

χαταισχννονσαι τή πολνσπλάγγνφ σχίσει, 

καΐ την ανω^δν κτώμεναι σκηπτονχίαν. 

2 .Ύατροκράτωρ: απ. λδγ. 3 δβοπστονααι (οί. δεσπόζω ) : απ. λεγ, 5 μιαοξε· 
νία ΙΧΧ δ&ρ. δαί. Ι9» Ι3 / οτενόψυχον άπ. λεγ. 6 πολ,νοπλάγχνφ : ερ. 5, ιι 

2 πατροκράτωρ Ρ^ : -κάτ- Μ& 6 ηολνσπλάγχνφ Ρ : -άχν- Μ& 

ον. 
έηίγραμμα είς ξένους, 

Χριστδν ξενίζει πας διατρέφων ξένους" 

διδ προ'&ύμως τήδε χοδς ξενουμένους 

μάλα τρέφοιτε, καΐ τρα^ί^σεσί^ε Ι^νως. 

{105ε) εϊργειν δοκονσα την έμήν γλώσσαν σφάλειν. 

Ου γάρ Θεοϋ δεσμεΤν τις ισχύει λόγον, δ 

δι’ δν με φρουρείς τήδε, Βυζαντϊς, πάλαι. 

δ δεσμεϊν ( βίΐ;. -ενω ) : Ενιο. 8, 29 Ηε1ίθ(3. VIII 9 Ρ· 263 Οοΐ. ( ά&αΐη3.ΐ 
Μοεοΐδ ρ. 122 ΡΐεΓδ). 6 οί. &ά 98 4ίΐ· 

2 ξενουμένονς ε^ο: -ομ- Μ& φ 53. άε &1ϋ ΟΕπηΐπίδ ίΓΟίβίιιΙο νεή δΐαιίΐ. 3βί- 
ΙιΐΓ ρΓίΐεοεάβηΙΐ ρετρεΓδίη οοπ8ΐνιίίη3ΐο 4 σφάλειν Μ» παροξυϊονήσεως §γ. οί. 

I, 8, 14, 5 

ονι. 
έηίγραμμα εϊς τινα τόπον τερηνόν. 

Ωραίος ειδει καί καλώς τή ονν&έοει, 

ό τήδε χώρος τέρψιν εμποιεΐν εχων. 

"Ομως γε τερπνός ονδεν εις άπαν πέλ,ει, 

όταν κρίνοιτο προς Θεοϋ '&εωρίαν. 
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Αυτός γάρ εοτιν ή πανώραιος '&έα, δ 

ή παμφαής τε αα\ διαραης τερπνός τε. 

Ουπερ τό φ’ιλτρον εΧ ης εκλάβοί ζέον, 

σβέννυσί πασαν την έπίχ&ονον οχέσιν, 

και πνρπολη·&εΙς ένϋέως την καρόίαν 
εκεί πο&οίη προοφΜααι και προσβαίνειν 10 

δπου '&εαυγεΐ τό τριοήλιον κράτος, 

εν&α τρυφ&οι τ&ν δικα,ιοίν τα ατιφη. 

δ πανώραιος. απ. λεγ. 6 διαρκής χώρα ΤΙιυο. I ΐδ ? ζέον: οί. 

8 ίπίχθονον πιεΐΓ. ΚΓ. / σχέοιν : ςί. βά 25, 7 9 ^νρηολέω Ηοιη. 11 
84, I I τοιοή?.ιον: Εηίί. Α1. ΡΘ 86. ι, 427 () Ρ3. - ΑΙΗ- Ρβ 28, 76(-Ρ<»5) 

ονιι. 
είς Ιάμβους αυγγραφή. 

Τά)ν τεττάρ(ον γνονς γνώμας ο,ν τε και φράαεις 

ήσ&ην άληΰ^ώς τον κατενγΧωττισμένον, 

ώς τετραήχονς δργάνου μεΧουργίας, 

εις πατρικόν πως νμνον έξηρτιομένον. 

2 εϋγλωτζίζω Ρ1ιί1θ5ΐΓ. νΑ 6, 36 ^ τετραήχονς: &π. λεγ. 

2 ήσϋην β§0: 1'· Μα 

ονιιι. 
έπίγραμμα είς τάφους· 

*0 χώρος οίκτος μνημάτων ερκος πέλων 

πότμου γενέσϋ^ω μνηματιομος οοι, φίλε. 

Καί γε στενάξας έννοήϋ'ητι τρόμφ, 

ώς μικρός ήδη καΐ παρέρχη τον βίου. 

Έκεΐ πορενδεις ον μενεΐς αιωνίως, δ 

εκεί καταατάς εν&α των έργων κρισις. 

Άν ταντα δέξη, κερδανεΐς ψυχαΐς φάος. 

4 ^αρέρχ^μ. οί. 17, 8 δ αίωνίως- ^ί. 22, ϊθ 7 κερδανεΐς: οί. 3, 8 

4 ήδε κ. ίοιί:. βΟΓΪΐ). 7 χρνχηϊζ &η ψνγ,ής ΐιΐο. 

αχ. 
εις τήν άδεΧφήν. 

Οντος τάφος οον και όρομον παντός πέρας, 

ενΰ'εν με εις τον Χριστόν νπαντα φόβος. 

Φευ, πώς, αδελφή, προνλαβες κενών μένος; 

Πον μέν παρφκεις, πον δέ '&απτη, πώς δε τοι, 

Τίιεο(3οι-ί 81ιι<ϋί3.β ΕρΪ£Γ&ηιιη84& 5δ 

Ονπω φοβή (τά) τήδε κατ’ ενυπνίων' δ 

νύζ εοτιν ον γάρ, ημέρας δ’ έκεΐ κρίαις. 

Μή μοι λά'&οιο προς θεόν δ’, εΐ' οοι λόγος, 

Χριστφ παρε?,&εΐν τόν πολύστροφον βίον. 

1 δρόμον: οί, 2{1 14, Ιΐ 

1 αου 3η οδν Μ3<: εχΙιΐΐ3β3ΐ; ΐηο. 5 τα ίηδεηιί 8 χρηοτο} Μα 

ΟΧ. 

επιτάφιος είς [ποαμικούς]. 

πικρέ τύμβε, συμπέρας τά τοΰ βίον, 

ονν εύφροσννη και Μαρίαν ννν εγ^εις, 

νύμφην μέν ονσαν τήσδε τής Πατρικίας, 

τιμώμενον δέ των μεγίστων, άξίαν 

τον τήν σπάθην έπ* ώμον έν πρώτοις φέρειν, δ 

εο^λήν γυναίκα τ’ άνόρΙ προσφιλ,εστάτην, 

οϊκονρον αΰ τε καΐ φιλάστολον πάνν, 

ήϋει καλλίστην, ενκλεεστάτην γένει, 

νεωοτϊ τόν παρόντα λιποϋσαν βίον, 

προς είκοσι τρεις έν τρισΐ ζέσής χρόνοις. 10 

ί οί. ΙΙ5, I / ονμηέρας: άπ. λεγ. 3 Πατρικίας : άεηβ Εεοηίβ { οί, βά 93, 4) 

υχοΓβ β§ΐΙαΓ ? 

ίΐΐ. 3ά αΙίαά ΐάοιιιειαε εχοίδυιιι ο&ηηεη ϋρεοΐαΓε νΐάεΙιΐΓ 6 τιροαφιλεατάτην 

ε^ο: προ- Μδ 7 οΐκουρον Μ& / -τ^π' ε^ο: -η Μη 9 λιττονααν ε^ο : λειπούααν 

Μη ηιείΓ. 

ΟΧΙ. 

είς μοναατ'ήριον άνδρων· 

Θεόν πόλιν τις εί καλοίη τόν τόπον, 

ούκ άν διαπτάοειε τής θεωρίας. 

’Ορας αυτόν, κνκλικώς διαβλέπων 

ναονς φαεινούς, ώραϊαμένους άγαν, 

Οίκους επ’ οικονς καλλισυν&έτονς λίαν, δ 

Κήπους φυτείας, ώς Έδέμ, κεκασμένους, 

Παν εΧ τι τούτοις τερπνοειδώς έμπρέπον. 

Άνϋ’ ών ϋεώρει, δόξασον ϋ'εοφρόνως, 

Μεμνημένος Λέοντος αζιοχρέως, 

Τον κτισματονργον συν θεφ των έν&άόε. 10 

4 ώραϊσμένην ■. οί. ηά 32, I 5 καλλιανν&έτονς·. απ. λεγ. 6 καίννμαι Ηοτη. 

9 Αέοντος: οί. η<1 93» 4 10 κιιηματονργον: άπ. λεγ. 

7 έμπρέπον ^ ίεΐ'ε : ·<αν χ εμβ?.έπο)ν $ 8 άνϋ’ών ?/; άγαϋών χ / ϋεό>ρεί θ^ο ; 

-ε χι^ -ί $ 10 κτιαμαιονργον α;Μ& ; -ονν Ρ 
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ΟΧΙΙ. 
εις το δοχεΐον της αντης μονής. 

Μονής αγαστής, τής καλούμενης νέας, 

δογεϊόν ειμι και προανλιον ξένον, 

πολλούς ξενίζον εις αμειψιν αισίαν 

Λέοντας εσ·&λον, δεσπότου των εν&άδε. 

ίίί:. δοχεΐον: ο{. ο,ά 63, I 4 Αέοντος: οΐ. 3.6. 93. 4 

νύ. το θΐη.Μ& 2 ξένων ίοτί. εοήΐ). 3 ξενίζον Μ& : -ων Ρ 

ΟΧΙΙΙ. 

είς τό αύτό. 

^Ωδε ξενω-δείς δεξιά προμη·&εία, 

άντίξενον φέροιμι δ&ρον 6 ξένος, 

(δν εϋτιοροίην τό κράχίοτον εϋ μαλα, 

δμοΰ συν εύχαΐς τούσδε τέτταρας ατίγους. 

2 δντιξενίζειν Ρ1ιϊΙθ(1. π. κακιών ρ. $0 Ιβηδ, ο!. Ειΐδί. 196Γ, 37 

οχιν. 
ε^ς τάφους. 

Τό τερπνόν είδώς και σκιώδες τον βίου, 

Λέων εγωγε τής μονής 6 ανοτάτης, 

καλόν τέτευχα τόΐς ψιληλίοις τέγος, 

τό τήόε δώμα τέρματος μνήμην φέρον. 

"Απας γάρ έο·&λός ·&ανάτον μεμνημένος, 

φως είσδέχοιτο, καΐ παρέρχεται σκότους. 

2 Λέων: €{. &ά 93, 4 ^ παρέρχεται: οί. &ά ΐγ, 8 

6 τιαρέρχεται Ρ ; παρέχ- Με. 

οχν. 
ίίλλο. 

’Ω τύμβε πικρέ, των βίου γλνκασματων 

πάντας κατασπών, ούκ έπαρκεΐ χορτάσαι 

μικρούς μεγίστους, ολβίους ανέστιους, 

σοφούς άμνοτους, δυσπροσώπους εϋ'&^έτους, 

δλους αλή&ων τέφραν ισχύεις έξ ίσου, 

μηδέν φέροντας ή μόνον τα ,τρακτέα, 

απερ παρασχή τφ Θεόν κριτηριφ' 

Τ1ΐ6ο<ί1οι·ί 8ί:υ(3ΐί:»6 ΕρΪ£Γ3,ιηιιΐ2ί;ίΐ 57 

Εί μέν κράτιστα, δόξα τφ κεκτημένφ, 

εί δ' αν κάκιστα, φευ τε τφ φαυλοπράττη. 

’Άνϋ^ρωπε, λοιπόν πρόσχες οιόν σοι μένει. 10 

Ι ^ί. ΙΙΟ, Ι I γλνκασμάτων: ΙΧΧ ρΓον. ΐ6, 24 ^ φαν/.οπράττμ: άπ. λεγ. 

10 Αοί^τον: οί. ^4 14» ό 

ΙίΙ. άλλο «: -« Ρ 0311.Μίΐ 2 χορτάοαι ?/: -σει 8 4 δνσκροσώπονς Μο : δρνσ- Ρ 

7 καραατή Μ&»'=ΡΡ«: ΜβΡ^Ρ^^ 10 μένει Ρ: Μίΐ 

οχνι. 
έπίγραμμα είς Στέφανον. 

^Ωδε Στέφανος εγκατέκλεισεν δέμας, 

είκοστόπεμπτον έν βίφ ζήσας χρόνον 

βάδαμνος, ενδύς, άμφικαλλής διττό&εν, 

έξ εΰγενονς μέν αίματος διαπρέπων, 

έλών όέ ράβδον έξ ανακτόρων κλέους, ό 

Πάοι πο·&ητός χρηστότητι των τρόπων, . 

γυναίκα μή γνούς, άλλά παρ&ένος μένων. 

δνπερ προμηϋώς, έξ άκανδών ώς ρόδον, 

του τήδε κόσμον Χριστός έξάρας τάχει, 

έχει σύν άλλοις δεξιά χειρί οτέφων. 10 

3 άμφικαλλής: απ. λεγ. 

1 εγκατέκλεισεν Μ& : Ρ Ο. ηΐεΐΓ. / δέμας Μ&Ρ> : ψνχή Ρ^Ι 8 ίίι?ι3ί Ρ : ·ήί Μ& 

οχνιι. 
είς οικίαν. 

Οίκος δέδειγμαι τερπνοειδής ευ μάλα 

άνδρός κρατίστου και πανενφήμον λίαν, 

ος και νεονργεΐ την δλην μονήν πόϋφ, 

Θεω προαοίσας λντρον άν^’ άμαρτάδων. 

2 πανενφήμον: Αηίεΐ. ίΐρ. ΡΟΓρΙί. ΥΡ 6;, 4 4 προαοίσας: οί. &ά 102, 5 

οχνπι. 
είς κοιμηΰ'έντα. 

'έ^δε προε?,ϋ^ό^ν έντέ&απται τρο τάφφ 

Θεοφνλ.ακτος ό τρισόλβιος μέροτρ' 

ευνούχος μέν ών, άλλά δεξιόν γένους, 

ενοπτος ήλιξ, ευσεβής γε και μάλα. 
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'Ός ηοίοτοβα'β^ρεΐ έν Στιαϋαρκον στααει, δ 

έν μακρότησιν ημερών ανακτόρων. 

Τον τηδε ναόν και μονήν παναισίαν 

ί^^'€ίρε τερπνώς τω Θεω και Δεαπότη, 

εις λύτρον αύτοϋ πταισμάτων των εν β'κο. 

2 μέροψ Ηοιη. δ π.ρωτοβαϋρεΐ : Ιλ’.ΥΒδ. 3, I / σείαϋαρίων: Ι,γά. ΐηεηβ. 4, 28 

€ΧΙΧ. 

εις ’Ίγνας τ^ΐν μονήν· 

Λέων 6 κλεινός και «ράτιστος ανδρασιν, 

τμηι^είς αννεύνον Χριστοανμηλόκψ ποι?ω, 

είλε μονήρους τον τρίσόλ/?ίον βίον, 

ώς ηροξενονντα την άνω κληρουχίαν 

δλην προσάξας τφ Θεφ την οΙκίαν, δ 

μονήν γυναικών χρηματίζειν αίαιαν. 

ΚαΙ τερματιαμφ του Θεοκλεοΰς όρό^αοι», 

ώδε τέ^απται, προσμένων την ήμέραν, 

εν ήπερ ήξει Χριατός είς πάντων κρίαιν. 

1 Λέων. οί. &ά 93ι 4 2 Χρίοτοο%ίμηλύκο;> ·. άπ, λεγ. οί. οίψπ/.οχος Χοηη. 

ϋΐοη. XII 339; ^ιΐρΓΕί 49, 2 4 αί. 32, ΐο 1 τερματίζω 3£χί. Ειιιρ. ιηαΐΐΐ. 
X 102 / δρόμον, οί. &ά 14, Π 

6 χρηματίζειν μί ■. αχημαιίζειν Μϊ 

οχχ. 
είς τήν αύτοϋ ανμβιον. 

’Άννης τό σήμα συμφυώς ώδε βλέπεις, 

ώς τώ ουνεννφ σνμφρονησάοης ισα, 

πα'Οεΐν γ^ωριομόν εΓνεκα Χρίστου μαλα, 

και τον μονήρους άσπάσασ&αι συν τεκνοις 

βίον φαεινόν ούρανοκτήτου κλέους. 5 

'Όι^εν γε καυτή προσμένει τήν ελπίδα 

πρός Χριστόν αυτόν οϋρανοδραμεΐν τότε, 

όταν περ ήξη τοϋ κρΐναι βροτονς ολους. 

ίίί. ανμβιο; 'υχΟΓ^ ΙίΕΐΐΗ ραρ. ϋίοδ. 3ΐθ. IV 46 7 οϋρανοδραμεΐν. οί. οί>ρα- 

ΐ'υυρόμύς Τ^υ. ΟείΐΠ, 4“ ^ 5 

ΙίΕ. τψ· οηι.Μίΐ 1 β?·έ^εις Μα: -οις Ρ 

ΤδεοάοΓΪ Βίχιθϊί&ε Ερΐ&Γ3ΐηιιΐδΐ3. δ9 

ΟΧΧΙ. 
ε^ς κοιμηβ-εΐΰαν. 

^Εσ&λή γυναικών εν χε πίοτει και βίφ, 

ή τήδε ϋεισα τό κλεώδες σαρκίον, 

καΐ πνεύμα δονσα τφ Θεφ και Δεσπότη. 

°Ός εύδόκησεν Ευδοκίαν εικότως 

ταύτην καλεΐσ'&αι τφ φερωνύμφ τρόπω, 5 

ώς εύδοκηϋεΐσάν γε παγκάλοις τρόποις, 

συν άνδρι κλεινφ σεμνόν εξοίσαι βίον, 

καν τφ τελευτάν ευοόω^εισαν κλΓναι, 

ττρός πίοτιν δρ&ήν τον φύσαντα πατέρα. 

7 εξοΐοαι·. οί. αά ιθ2, δ 

8 ενοδωΰεΐσαν ρ : ενδ- $ 

ΟΧΧΙΙ. 
είς κοιμη’&’ΒΪσαν. 

Ενχρηστον όντως σκεύος ήγιασμένον, 

ίσοοτατοϋν γε χρυαοκολλήτφ στέφει, 

^αντοϊς καλοϊαι μαργάροις ηύγασμένφ, 

ή τήδε ΰ^εϊσα τό τρισόλ/5ιον δέμας. 

Νέου όνόρός έκτομήν ϋποστάσα, 5 

^^ρωος άλλον τφ σβένει και τφ κλ,έει, 

πρός ^Αρμενίας τοϊν δνοΐν ώρμημένων, 

άριστον βδε τούτο κέκρικεν μάλα, 

τα πάντα δούναι τφ Θεφ καΐ Δεσπότη, 

ρακοστολεΐν δέ τφ μοναστικφ τρόπφ. 10 

'Ίσι κράτιστα τοιγαρονν εν τφ βίφ, 

κόσμον 9?^ρουσσν τήν ταπεινήν καρδίαν, 

ίσοσμάραγδον τήν ροήν των δακρύων, 

άγρυπνον δμμα και προσευχήν ώς φάος' 

ταντη τελειοΐ καί γε βείως τον δρόμον, 15 

άπροσπελαστον αιρετιζόντων πλάνη. 

Διπλοϋν δέ δώρον τφ Θεφ προσηγμένη, 

εχει τό χαίρειν συν δικαίοις είς άπαν. 

2 Ιαοστατέω ( 3(3. δΟ ιοοοταϋμέω): Βΐδδη. (Ιβοΐ. 43, 2 3 μάργαρος ςΐ -υν ( ίά· 
δα μαργαρίτης)·. Αηαονεοηί. 22, 14 10 ρακοαιολεΐν { αί, ράκος, ατολίζω ) ; <χπ. λεγ. 

13 ΐΰοαμάραγδον. ακ. λεγ. 1δ δρόμον·, οί, αά 14, 1Ι 16 άςτροσςτέλαοιον ■. 8ΐΓδδ. 
Τ 2| 9 / ^^-άνη ·, οί. 12 

4 δέμας ΜδΡ^: αώμα Ρ^Ι 7 ώρμημένων Ρ : όρ- Μ& 
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ΟΧΧΙΙΙ. 

τϋ ανζϋ. 

Ό χώρος έο·&λός—και ί'άί* Ειρήνη τάφος — 

ειρηνοποιόν προς Θεόν σχούαης βίον. 

1 εΐρήνγ! Μ& ; ->)? Ρ 

οχχιν. 
ε£ς Διονύαιον. 

'Γάφος πέφηνα Διονναίον μαλα, 

ξένον μοναοτοΰ πυκτικον καχηκόον, 

πολλούς δραμόντος δρ'&οδοξίας δρόμους 

και μαρτνραΰ·λον έξαποίσαντος τέλος. 

2 πνκτικοΰ : οί. ,ν I Β θί. 3ά 14, η ^ μαρτύρηϋλοτ: άπ. λεγ. / εξαποίσαν 

τυς: οί. Β<3 102, 5 

οχχν. 
είς εϊαοδον μοναατ-ηρίου· 

'Άννης άπαρχή τφ Θεφ και Αεοπότη, 

ή τήδε μάνδρα καΐ μονή αεβααμία, 

έπωννμοναα τής ηανάγνου Παρθένου, 

καϊ παρΰ'ένονς φέρουσα νυμφιοκλέως 

άοκητικώς ζήν έν&έοος διαπρέπειν. ^ 

"Υπέρ τε λύτρον των δλων άμαρτάδων, 

αυτής γε ταντης και Λέοντας αυζύγον, 

ών Ίωάννον τε, φιλτάτον τέκνου. 

1, 7 ’Άννης.,.Αέονιος·. αί. 3<ί 93. 4 μάνδρα: αί. κά 8ο, 4 ^ ννμφιοκλέως: 

δ.π. λεγ. 

οχχνι. 
εις Θεόφιλον διάκονον. 

Πολλή πρόσεοτιν ή σεβαστή σοι χάρις, 

ητι προς ημών ονδέν εσχηκνΐά τι, 

εΐ μή προσευχών χών δ.μαρτωλών γέρας' 

ουπω πέπαυται προσφέρειν ήμ'ιν δόσεις, 

(ίσπερ λαβόντες καΙ πάλιν φιλοφρόνως, 5 

ποοαοισομέν σοι τφ) ψίλω τα των φίλων. 

1 προσοίαομεν Μα : -(ομεν Ρϋ 
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αχχνιι. 
είς Πάμφιλον τον τριμαλέ"&Όντα, 

Ψνχοφϋόρος '&ήρ Πάμφιλος δειγβείς νέος, 

έξωοτρακίσϋη τής μονής του Προδρόμου. 

ϋί. τριμαλίύοντα (δΟ. τρίμμα άλήδονταί) οο&ηοπίεπ ίοοοδΟ άΐοϊ. ηί νΐΟ, 

1 ψνχοψθόρος: Οτρίι. Ιΐγΐηη. 68, 6 2 μονής του Προδρόμου : οί. 129, 7 

αχχνιιι. 
έπιστολή είς γραμματικόν. 

Τή τριστίχφ σου χρυσομαργάρφ φράσει, 

Σμαραγδότιμον άντεπεξάγω χρέος. 

Αύτός ί’ φδοις μοι μουσικοπρεπώς πάλιν. 

1 γ^ρναομαργάρφ : ΟεΟΓ^. 01ι3γΙ· Ο&ΙΙ. 4, II ΰίδ* 122, 3 

\ χρναομαργάρφ ΜΝ^/: -μάρφ 2 χρέος ^ : -ως Μα 8 πάλιν Μα!/: 

πάλτι $«" 

[ΟΧΧΙΧ). 

έηίγραμμα είς τόν ό'αιον Πατέρα ήμών Θεόδίορον. 

Λώρον άειζώοιο Θεον> μεγάλοιο δ,νακτος, 

ιμερόεν περίπυοτον ίπ’ εΰλαβέη βιότοιο, 

οϋνομα Θειόδωρος, ποίμνης ήγεύμενος ήκα, 

νωλεμέθ)ς ννχμηαι λιτής Ιδέ τάξεοιν &?.λαις, 

νμνοπόλων -δεότευκτον άγήνορα ώρσεν άοιδήν, 5 

Στουδίον ήν κληΐζονσιν άριπρεπέ’ δλφιον οϊκον, 

Ιρόν Πωάννοιο Χρίστον Προδρόμοιο οοφοΧο. 

δν κεν επ' εσ^λαίΟί πλήσεν πλ.είοτης γ^αρίτεασι, 

στερρής σωφροαννησι και άγνείης ψαέεσσι' 

ηλκινόεντ* άπέλεϋ·ρα παρέσχετο ή&εα πάντα, 10 

νυκτινόμων πα'&έων αίσχους άπάνεν&εν εόντα, 

άγ?.αΐης φαέων δέ άνάπλ.εα πάμπαν άγητά. 

Τοϊοι μνησκομένοις διδάγματι ·β·ειόει κέλενΰα, 

δκριόεντα /ωτιερσας/ άερσιπότητα ό’ εΐχεν. 

Λενγαλέου καμάτοιο βαρνζνγεο δ’ εχετε άχΰους, 1ΰ 

ϊ'&μαΥ εχειν πτερόεντα προς ουρανόν άστερόεντα, 

ώς αρα Χριστός ελεξε, βροχών πολύολβος αρωγός, 

ιστίον ξύμπορον περιδέξιον αλματι λαμπρώ, 

του δ’ άπο άλλο εηκεν Άνατόλιός τις άμνμων. 

'Ωι ενι ναιετάεοκεν άγαυόν ϋεΐον άημα, 20 

Ικόμενος Αυδίηϋε μετ' άλ.λους ήγεμονήας 
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ούτος άριφραδέως δέμας ηραρε νφ '&εολαμηεΐ, 

μαστεύων Χριστοϊο φαάντα ΐχνια φαιδρά. 

ΟΙα Θεοϊο λάτρις πήξει βιότητι τ’ άρίατη, 

πάοιν επ εϋλαβέΐ] διαπρναιος ο’ιος 6 πρώτος 25 

άτρεκείην κραδίτ) φνοιν άγνείί] φορέεακεν, 

τρισσοφαονς '&εότητος εών πολύαινος εραστής, 

ρωμαλέως τελέϋων περ άγακλέα πάσαν εφετμήν, 

ϊχνια παντοδαπών χαριτων ·&εοείδεος ολβον, 

δωρον εχων αρετής περικαίλέα ειματα λαμπρά, ΒΟ 

Ιαοφαή ψύτΧης &εοείδεος ονρανίοιο. 

3 ϋειόδωρος ρβ ■. -εο- Μί ς_υΐά δΟΓΪρίΟΓ νοίυενΐί ίηο. / ποίμνρζ β^Ο: ·οίί Μδ. 
•ης Ρδ / ήκα 8'· ή' ρ 4: ίόδ Ρ οί. Ποιη. ^ Ι47 : ® άριηρείΐέ’ Μ& : ·« Ρ 8 
εσϋλαΐσι Μβ. £6Γ€ : -οΓρ Ρδ^ -οισι δΟ’ 18 ξνμπορον €§θ: ξνπό- Μ& 21 αλλονς β^ο: 
αλονζ Μα 24 πήξεν ίοΓί. δΟΓίΙ·. 26 ψΧ'Οίν €§·0: φιανν Μ& 27 ίρβο»»/ς 6§0: «*?· Μ3. 

ΙΐΙ. τον ΟΠ1.Μ& 

Αρρβηάιχ 

(130.) 
Ιαιη1)ί 3(1ν6Ρ8ΐΐ3 Ιοοηοιη&οΗοβ. 

Χριστός πεφηνώς έξ ϊαον βροτοις πό^φ, 

§ενααντας ήμάς έκνόμως ώς παγκρότως 

ΐστησι '&είως είδος έ'γγραπτον μάλα, 

οτήλας φορήσας τοΐς άλοΰαι εν οκότει. 

Τφ γάρ καταργεί τάς λαοπλάνους φρένας 5 

ού κοσμολατρων και μόνον προς μωρίαν, 

{)περτέρως των απλώς κατ’ εικόνων. 

Θεός βροτω'&εις εγχαράττεται ϋέψ 

εκνους γάρ δστις ον όάον τούτο φράσοι. 

Ον πασιν, είπε, την ΐσην εΐλε φνοιν, 10 

δέσμας φορήσας και συνειοβάς ενθάδε ; 

Χριστόμηνι, πώς τεχνάζεις ώς δφις; 

Τίψον το τνφ?.όν, γνονς δτι Χριστός φέρει 

ώς πας τις είδος ών σϋ'ένος Πατρός λωγος. 

Οί μή ΰ·έ?ωντες Χρίστον εν γραφή βλέπειν, 15 

άρνηοίγ^ριστοι, καν λέγωσι μή πέλειν. 

130. ΤΙΤνί,υδ ίαμβοι ΰεοδώρον ηγούμενον οτονδίτον Τ 2 παρχράτως οοίΐιΐ. ηαγ- 

κρότως Τοΐη8.(33.1ίΐε 6 μωρίαν τ ·« 6Χ Τ Ρ3.(5Ϊηϊ) 8 βρο?το)&εις Ρ& 

Τΐιεοάονΐ δΐηάΐίοε Ερί§ΐ'&πΐϊη3ΐ:3 

Έν τή γραφή γάρ δ γραφείς κατά σχέαιν 

και προσβλέποιτο και γεραίροιτο μάλα. 

δν ίστοροίϊντδς οι κράχισχοι δεσπόται 

διαπτνονσι τήν '&εοστυγή πλάνην. 20 

’Άκονε, πάς τις '&ίασος Χριστωνύμων 

Θεός φανείς σαρξ εικονίζεται '&έα 

μενών νοητώς άγραφος κατ' ουσίαν 

διπλούς γάρ έατι και φέρει διττώς δλα, 

δαα πρόσεστί ϋειότητι τή φύσει 2ο 

και τή κα&' ήμάς ουγγενώς άνθ^ρωπείρ' 

άμφοΐν τέλειος τοΐς κατ’ άμφω γνωρίμοις 

τά '&εΐά τε δρών και τά σαρκός εμπρέπων 

ού φνρμόν άμφοΐν ού τροπήν δεδεγμένος. 

’Ο γονν άναιρών τήν '&εόγραπτον ΰ^έαν, 30 

άνθρωπον αύτόν ούδαμώς φάναι λέγοί’ 

κάν δνστροπεύη καΐ τό « ναι» φάσκη μόνον 

Θεόν δε γυμνόν ού Βα?,εντινοφρόνως 

ώσπερ φνγοι μϊν τήν μαχόχριστον πλάνην. 

20 ϋεοατνγή Ρίΐ 33 Υα/.εντινοψριόνως Ρίΐ 

(131.) 
Α1ρ1ΐ3ΐ)βίη5 3ΰν©Γ8ΐΐ8 Ιοοηοηΐ3ο1ιθ8, 

'Άν&ρωπος ών ό Χριστός ^γγραπτος ηέλει. 

Βοά γράφεα-δαι Χριστόν εύαεβής άπας, 

Γυμνόν γράφειν ού σάρκα δ’ δντα τον Λόγον. 

Διπλούς ό Σωτήρ γραπτός αύ γάρ και δίχα- 

Έν εικόνι Χρίστοίο τον Χρίστον βλέπεις. δ 

Ζφον γράφοιτο Χρίστος ώς ζήσας βίφ. 

^Ην είδος εν Χωτ^ρί τούτ’ έν εικόνι. 

Θεός φανείς σάρξ και γράφοιτο σάρξ άρα. 

’Ίνδαλμα πατρός Χρίστος ώς μητρός φέρει. 

Κυρών δ Σωτήρ, ώς γράφει, κήνσον δίδοις· 10 

Λαοπλάνος πάς Χριστόν ον γράφειν λέγων. 

Μάρτυς γ’ αν είκών ώς βεός βρόχος φάνη. 

Νους σίοετίΧων Χρίστον ού ·&έλει γράφειν. 

131. Τίχνυΐνϋδ τοΰ αντού κατ’ εικοΐ'ομάχων αλφάβητο; διά Ιαμβικών μέτρο^ν ότι 

γροΛίός δ Χοίοτός ΗΤ 6 ζοίός ίοτί. 50γϊ3. / ζήαας : ρ- Ρά Τ εν εΙκόνι ε^ο ; 

εΙχών ενι Ρη 10 χήνοον ε^Ο ( οί. κηνσον διδόναι Μαίίΐΐ. 22, 17): κηναον Ρα 
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Ξ£θΰ·εις χαραπτήρ Χριατον είλεν εα μέαον. 

'Ο Χρίστος εστι άεδειγμένος- 

Πας δρΰ·οδοξών Χριατον δν γραπτόν φέρει. 

"Ράδαμνος αγνής Χριστός, δν γραπτόν φέρει. 

Σι], Χρίστε, μορφ^ ψρονδον ειδωλον πλάνης 

Χό χρημοί σεπτόν Χριστόν εν γραφβ βλέπειν. 

Ύλογραφεϊται Χρίστος ώς σαρξ καν λογος. 

Φευ τω γράφεαϋαι Χριστόν εΙργοντι πλάνφ. 

Χριστός γράφοιτο μη Θεός ό’, αΑλ’ ως μέροχρ' 

Ψιλός παρ“ ουδ'εν Χρίστος εγγεγραμμένος, 

"Ω πως πλανήτης Χριστόν 8ς μή φή γράφειν. 

ΑΝΤΟΝΙϋδ ΟΑΚΖΥΑ 

4-7-1958 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΛΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ^ 

Α'-Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ^ 

1. Γενική είναι ή σΰγχυσις, των διαπραγματευομένων τό θέμα τής 

ποιήσεως εις τό Βυζάντιον, μεταξύ τής θρησκευτικής καθόλου στιχουργίας 

και τής έκκ?νησιαστικής ποιήσεως. Δηλονότι αναμειγνύονται κατά την έξέτα- 

σιν είδολογικως καΐ χρονικώς ποιητοί άσχετοι προς άλλήλους, ώς ό Γρηγό- 

ριος μετά τού Ρωμανού και 0 Πισίδης μετά τού Δαμασκηνού. Τούτο είναι 

βασικώς άτοπον. Διότι ή προέλευσις καΐ ό σκοπός καΐ τά Ικφραστικά μέσα 

εκάστης κατηγορίας ποιητών είναι διάφορα. 

Ούτω π.χ. '&ρηοκεντικήν ποίησιν έχουν πάντες οί λαοί τής γης καΐ εϊς 

πάσας τάς Ιποχάς. Ύπό τον γενικόν τούτον δρον νοείται ή ποίησις Ικείνη 

ή οποία εκφράζει εσωτερικά συναισθήματα τού άνθρώπου λατρείας προς τό 

θειον, άνατάσεως προς τό υπερπέραν, άγωνίας εκ τής συναισθήσεως τής 

πάλης τής ζωής πρός τον θάνατον, κυλινδισμού άκόμη έκ τής άμαρτίας. Ή 

θρησκευτική αύτη ποίησις είναι Ιδίφ ηροσωπική, μετέρχεται δέ καΐ προσω¬ 

πικά μέσα εκφράσεως, άντιθέτως πρός τήν λατρευτικήν ποίησιν, ή οποία 

εκφράζει γενικώτερα συναισθήματα. Προσωπική π.χ. είναι ώς θρησκευτική 

ποίησις ή τού Πινδάρου, ενώ λατρευτική ή τών Όρφικών, οΐ συγγράφεις 

των ύμνων τών οποίων δεν εκφράζουν απλώς τά ϊδια συναισθήματα διά 

προσωπικήν ίκανοποίησιν, αλλά προχωρούν εις τήν εκφρασιν τών ικεσιών, 

τών ελπίδων, τής λατρείας τών πιστών. 

2. Εις τό Βυζάντιον συμβαίνει νά εχωμεν προσωπικούς ποιητάς οί 

όποιοι νά μή έγραψαν διά λατρευτικούς λόγους, ώς είναι ό Γρηγόριος ό 

^ Διά νά στηρίξω τάς απόψεις μου εξετάζω είς τό πρώτον μέρος Ιστορικώς καΐ 
πραγματικώς τήν θιάκρισιν ώς εγώ τήν διδάσκω. Εις τό δεύτερον μέρος επιχειρώ 
σύγκρισιν μεταξύ δύο ομάδων κειμένων ( άνά εν θρησκευτικής καΐ Ικκλησιαστικής 
ΰμνογραφίας), τά όποια παραθέτω είς τό τρίτον μέρος τής μελέτης κατά τάς καλυ- 

τέρας σημερινάς εκδόσεις, εκτός τοϋ ΚΖ' ύμνου τοϋ Ρωμανού, τό όποιον και λόγφ 
του μήκους του καΐ τού προσφάτου τής έκδόσεώς του δεν έκρινα οτι έπρεπε νά 
παραθέσω. 

2 ίΤρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Εισαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν (β' 

εκδ.), Α'. 1958, σσ. 167-171. 

ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -Ετος ΚΗ' 5 
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Θεολόγος ή δ Συνέσιος. ΚαΙ ποιητάς εκκλησιαστικούς οι όποιοι εγρα-ψαν 

5ίο; λειτουργικούς σκοπούς μόνον, δηλαδή λατρευτικούς, ως ο Ρωμανός. 

’Έχομεν ακόμη ποιητάς οΐ. όποιοι εγρα-ψαν και διά τον εαυτόν των, καΐ διά 

τούς πιστούς, ως ό Σωφρόνιος Ιεροσολύμων και ό Ιωάννης δ Μαυρόπους. 

’Άλλοί τέλος, οι επιγραμματοποιοί κυρίως, έγραψαν -θρησκευτικήν ποίησιν 

παραλλήλως προς την κοσμικήν, ώς ό Άγαθίας καΐ ό Μανουήλ^Φιλής, είτε 

εκκλησιαστικήν ποίησιν παραλλήλως προς τήν κοσμικήν, ώς ό Θεόδωρος 

Πτω/οπρόδρομος. Εύνόητον είναι οτι και ή διάθεσις των έν λόγφ συγγρα¬ 

φέων ήτο διάφορος. Ή Ικκλησιαστική ποίησις ήτο κυρίως λειτουργική. Δεν 

τήν αποκαλώ δμως λειτουργικήν, διότι δεν εισήγετο πάντοτε εις τήν Εκκλ-η- 

σίαν (έγράφησαν πολύ περισσότερα από δσα εχρειάζετο ή Εκκλησία εις 

τάς άκολουθίας της), ή καΐ άν είσήχθη δεν δμεινε μέχρι των ήμερων μας. 

Ούτω π.χ. ούτε δλοι οΐ κανόνες τοϋ θεοτοκαρίου, οί ε-υρισκόμενοι χειρό¬ 

γραφοι, είσήχθησαν είς τά {έντυπα άπό τού ιφ' αΐ.) λειτουργικά βιβλία, 

ούτε οΐ ύμνοι τοΰ Ρωμανού τού Μελφδοΰ, οί όποιοι είσηχθησαν καί,^ διά 

λόγους τούς οποίους δχομεν αλλαχού αναπτύξει \ Ιξώσθησαν, διετηρήθη- 

σαν, πλήν προοιμίων τινών, προδτων οϊκων και καθισμάτων. 

3. Ή προσωπική ποίησις εξεπορεύετο άπό βαθυτάτην μεταφυσικήν 

ανησυχίαν, ως είς τήν περίπτωσιν των Γρηγορίου και Συνεσίου και εφθανε 

μέχρι τής Ικφράσεως απλών έπαίνων είς τούς Ιπιγραμματοποιούς. Άνεζήτει 

δ* Ικφραστικά μέσα λόγια, συνήθη εις τούς συγγραφείς των προτύπων της. 

Τά πρότυπά της υπήρξαν όμως εθνικοί τούς οποίους πάντας δεν γνωρίζομεν 

σήμερον. Ούτω π.χ. οί δρψικοΐ ύμνοι οί όποιοι μάς είναι γνοιστοι πρέπει νά 

είναι μικρόν μόνον μέρος τής λατρευτικής Ικφράσεως τής μυστηριακής ταύ- 

της θρησκείας, ή οποία δεν ήτο ή μόνη τελετουργική εκφρασις των αρχαίων. 

Οΐ όμηρικοΐ πάλιν ύμνοι, οΐ ^ινδαρικοί, οι βακχνλίδειοι, οί θρησκευτικοί 

ύμνοι (προσωπικής χροιάς ) των Αλεξανδρινών, ώς τού Καλλιμάχου, άνεχω- 

νεύθησαν μέσα εις τον νέον κόσμον τής Χριστιανικής θρησκείας, όταν μάλ.ι- 

στα οί ποιηταί της ήσαν σοφοί καί εσχον εθνικούς διδασκάλους, ηγάπων δέ 

μέ πάθος τούς αρχαίους ύμνογράφους, τον “Ομηρον, τούς Τραγικούς καί τούς 

Αλεξανδρινούς ακόμη, πλησιεστέρους αυτούς προς τήν ιδιοσυγκρασίαν των. 

Επόμενον ήτο, υπό τοιαύτας προϋποθέσεις, δεδομένου δτι οί Χριστια¬ 

νοί προσωπικοί ποιηταί ήσαν “Ελληνες η Έλληνίζοντες, νά χρησιμοποιή¬ 

σουν τό κατά παράδοσιν δργανον τής Ελληνικής ποιήσεως καί τούς τρόπους 

αυτής, δηλαδή τά εΐ'δη καί τά μέτρα. Ή δέ προσήλωσις αύτη προς τήν 

παράδοσιν υπήρξε τοσαύτη, ώστε καί ίδιωματικώς νά γράψη ό Συνέσιος 

π.χ. Αυτός είναι ϋ λόγος διά τον όποιον δεν επειράχθηκαν καθόλου οί εν 

τ Εισαγωγή Α'^, 1958, σσ. 207 -208. 
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λόγφ θρησκευτικοί ποιηταί χρησιμοποιήσαντες τά αρχαία προσφδιακά μέτρα, 

δακτυλικά, άναπαιστικά, ίαμβεΐα, ήρωελεγεϊα, ανακρεόντεια κλπ., ουδέ εδί- 

στασαν ν’ ακολουθήσουν τήν χρήσιν τών ειδών (μορφή ύμνων)*απλώς εθε- 

τον εις πα?^αιούς ασκούς τον νέον οίνον. 

Έάν λάβωμεν ύπ* ό'ψιν δτι οΐ ποιηταί οΰτοι ή εγεννήθησαν καί ηύξή- 

θησαν ώς εθνικοί (Συνέσιος) ή εζησαν προ τής διαμορφώσεως τού δόγμα¬ 

τος, διά τήν οποίαν οί ίδιοι εμόχθησαν (ώς ό Γρηγόριος), εννοούμεν διατί 

ό ενθουσιαστικός τόνος τής ποιήσειός των εξέρχεται τοΰ κλοιού τής στενής 

δογματικής λατρευτικής ποιήσεως, τής άπηχούσης πρωτίστως τάς Γραφάς, 

καί άφίνεται εις πτήσεις μεταφυσικός, παροχωρών θέσιν έστιν δτε καί είς 

αυτήν τήν μετάπτωσιν τής αμφιβολίας ή τής άπογοητεύσεως. Ελλείπει επο¬ 

μένως ή σταθερότης έκείνη ή οποία είναι αναγκαία διά τόν άπλούν άνθρω¬ 

πον, τον αίσθανόμενον τήν ανάγκην νά συνομιλήσπ μετά τού Θεού δι* απλών 

εξομολογητικών ή ίκετευτικών εκφράσεων. Κατά ταύτα ή προσωπική ποίησις 

είναι θρησκευτική άλλ* ούχί λατρευτική. Διαφέρει κατά τήν προέλευσιν, τά 

Ικφραστικά μέσα, τήν παιδείαν καί τήν διάθεσιν τών συγγραφέων της. 

4. Απεναντίας ή εκκλησιαστική ποίησις, ή λατρευτικού χαρακτήρος, 

ή γραφεΤσα προς λειτουργικήν χρήσιν, άδιάφορον &ν είσήχθη ή παρέμεινεν 

εις τά λειτουργικά βιβλία, προέρχεται άπό τόν μοναστικόν κόσμον, διά τόν 

οποίον ή γνώσις ταυτίζεται προς τήν πίστιν, καί ή σοφία είναι μωρία. 

Προέρχεται άπό μοναστηριακά κέντρα τής Συρίας, τής Παλαιστίνης, τής 

Κωνσταντινουπόλεως, τού ’Άθω κατόπιν, δπου βαρύνει άμετακλήτως τό 

δόγμα, ή ιερά παράδοσις, αί Γραφαί, τά μαρτύρια τών άγιων, ή Εκκλησία. 

Ποιηταί δπως ό Ρωμανός ή ό Άνδρέας Κρήτης δεν είναι δλιγώτερον βασα¬ 

νισμένοι ψυχικώς από τόν Γρηγόριον, ούδ’ έχουν περί τού θείου άπλουστέ- 

ραν ιδέαν από τόν Συνέσιον. Ζούν δμως τήν επίκοινον ζωήν ή οποία ενώ¬ 

νει αυτούς προς τό εκκλησίασμα διά τό οποίον γράφουν. 'Υπάρχει δι’ αυ¬ 

τούς τό «χώ άλΡνά κυρίως υπάρχει τό ον. Υμνούν δι’ εαυτούς καί διά τούς 

άλλους, συντρίβονται, παρακαλούν, αφηγούνται, ψάλ?,ουν, δοξολογούν δι’ εαυ¬ 

τούς άλλα κυρίως διά τούς πιστούς. Υπάρχουν καί δι’ αυτούς οί αρχαίοι 

ώς γλώσσα κυρίως, καί επωφελούνται τοΰ πράγματος. Ύπό τήν πίεσιν ενός 

αρχαϊσμού διαφαινομένου από του ογδόου αιώνος, εγκαταλείπουν τήν απλό¬ 

τητα τής Ικφράσεως τοΰ Ρωμανού καί τών διαδόχων του, άλλα πάντως στη¬ 

ρίζονται επί τής γραφικής βάσεως. Οί ύμνογράφοι αυτοί επηρεάζονται, ώς 

θά ίδωμεν, καί άπό τήν άρχαίαν ποίησιν καί δή από τήν χριστιανικήν ρη¬ 

τορικήν, ή οποία διεμορφώθη κατά τούς κλασσικούς. Άλλ’ είναι ή φυσική 

Ιξέ?,ιξις, ή αυθόρμητος πορεία τής εκφραστικής συνήθειας τής χριστιανικής 

συναγωγής, τής εκκλησίας », ή οποία ύφίσταται βαθυτάτην εβραϊκήν (χαί 

εν συνεχεία μικράν συριακήν) επίδρασιν. 
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Δυνάμεθα νά τούς χωρίσωμεν είς τέσσαρας περιόδους. Εις τους προ 

τού Ρωμανού, εις αυτόν και τούς συγγραφείς ύμνων, εις τούς γνησίους συγ¬ 

γραφείς κανόνων, και εις τούς μετέπειτα ύμνογράφους (από τού 1000). Αι 

τρεις πρώται κατηγορίαι διακρινονται από την συνύπαρξιν τού ταλάντου 

τής ποιήσεως καΐ τής μουσικής. Ή τελευταία ακολου·θεϊ εις τήν μουσικήν 

τά ίχνη των προηγηθεισων. 

Τόσον οί μεγάλοι συγγραφείς ύμνων δσον καΐ οι διαπρεπέστεροι συγ¬ 

γραφείς κανόνων, συντόμων, στιχηρών, δοξαστικών, τροπαρίων καΐ ιδιομέ¬ 

λων, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων (Φωτίου, τού φερομένου ώς Τω. Δαμα¬ 

σκηνού ανεψιού του Ίωάννου, τού και συγγραφέως των ιαμβικών κανόνων), 

ακολουθούν τά τονικά μέτρα, σχέσιν έχοντα άφ* Ινός προς τήν ελ).ηνικήν 

ρυθμικήν διατύπωσιν τής μεταφράσεως τών εβδομηκοντα (υπο τινα συρια- 

κήν ειδολογικήν επίδρασιν ενίοτε, προκειμένου περί τών ύμνων). 

Κατά τον αυτόν λόγον καΐ ή χλώσσα είναι δημώδης, ούχΙ ή τής Ι)νλη· 

νικής χριστιανικής ρητορικής {ή οποία θά επηρεάση άπό τού όγδοου αίώνος 

τούς κανόνας), άλλ* ή κοιν}} τών ευαγγελίων, τής έλλην. μεταφράσεως τών 

Ο' και τών ελληνικών συναξαρίων καΐ λειμωναρίων! 

Άλλα καΐ από άπόψεως περιεχομένου ή εκκλησιαστική ποίησις είναι 

διάφορος: οι ύ/ινοί τού Ρωμανού ^χουν έπικοΧνρικόν χαρακτήρα, λόγψ 

τού διαλόγου, τού οποίου στερούνται οΐ ύμνοι τού Συνεσίου, τού Γρηγο- 

ρίου, τού Σωφρονίου. Χαρακτηρίζονται άπό τήν διήγησιν, τον διάλογον και 

δή τήν άνθρωποποιητικήν δύναμιν τού Ρωμανού. Εντός των κινείται ολό¬ 

κληρος άντικειμενικός κόσμος, ιερά πρόσωπα τών Γραφών, τής Εκκ?^η· 

σίας, άνθρωποι τού λαού. 'Ως προς τούς κανόνας, οΰτοι εΙσάγουν τό 

-Οουοιαοτικον στοιχεΐον τό όποιον καταλύει τήν διήγησιν και τόν διάλογον, 

υψώνουν τήν προσευχήν, τήν αγωνίαν, άλλα καΐ τήν χαραν τού πιστού 

πρός τά άνω, παρασύρουν προς μίαν πνευματικήν ευωχίαν ικανοποιού¬ 

σαν τήν διψαλέαν ψυχήν τού απλού ανθρώπου. Είναι περίεργον φαινο- 

μενικώς τό οτι έγράφησαν, υπό τήν Ιπίδρασιν τού αρχαϊσμού, είς γλώσ¬ 

σαν μή κοινήν καΐ οι ποιηταί των εξεμεταλλεύθησαν πολλά λόγια στοιχεία, 

σχήματα και εκφράσεις. Άλλ’ ή ανάγκη τής ύψώσεως άπό τά καθημερινά, 

μία βαθύτερα άντίθεσις πρός τήν άνθρωποποιίαν τών ιερών προσώπων 

τού Ρωμανού, μία τάσις πρός διαχωρισμόν τών θείων άπό τά καθημερινά 

ήγαγεν είς αυτόν τόν άρχαϊσμόν. 
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5. Πρός διαπίστωσιν τών ανωτέρω προβαίνω περαιτέρω είς άντιπαρά- 

θεσιν άνά δύο κειμένων, εξ ών τό πρώτον ανήκει είς τήν προσωπικήν θρη¬ 

σκευτικήν ποίησιν καί τό δεύτερον εις τήν τήν άπρόσιυπον λατρευτικήν. 

Μολονότι δέ δεν επελέγησαν ταύτα διά τήν απόλυτον καθ* έαυτά αισθη¬ 

τικήν των αξίαν, έν τούτοις όμως άνήκουν εις άνεγνωρισμένους ποιητάς καΐ 

ύμνογράφους καί, τά λατρευτικής ποιήσεως, ακούονται ακόμη ψαλλόμενα εις 

ϊήν Εκκλησίαν κατά τάς ακολουθίας. Επόμενον ήτο δτι άπτονται δογμα¬ 

τικών θεμάτων, ώς ή άσπορος κύησις τού Χριστού καί τό τρισυπόστατον 

τής θεότητας, έχουν γραφή είς λόγον υψηλόν καί καθ’ εαυτά λαμβανόμενα 

δεν είναι άπλά κείμενα δυνάμενα νά νοηθούν εκ πρώτης δψεως. Τό πρώτον 

ζεύγος είναι άντιπαράθεσις στίχων τού Συνεσίου (1*413) ^ Ικ τού τρίτου 

τών ύμνων του άφ’ Ινός, καί τού Δέοντος Τ' (1* 911) εξ Ιδιομέλου τής 

Πεντηκοστής, άμφοτέρων άναγομένων είς τό Τριαδικόν τής θεότητας. Τό 

δέ δεύτερον ζεύγος άντιπαράθεσις άνακρεοντείου ύμνου τού Σωφρονίου 

πατριάρχου ^Ιεροσολύμων (1· 638)* πρός κανόνα τού Κοσμά Τεροσολυμί- 

του επισκόπου Μαϊουμά (η' αι.) άμφοτέρων άναφερομένων είς τό θέμα τής 

Υπαπαντής τού Κυρίου, πρός δ παρεξετάζεται ό ΚΖ' ύμνος τού Ρωμανού. 

6. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν Συνεσίου · Δέοντος, Ιχομεν βεβαίως 

τήν διαφοράν α') τής γλώοαης, δημωδεστέρας ώς πρός τόν βασιλέα καί β') 

τής οτιχονργίας, προσφδιακής ώς πρός τόν Συνέσιον, τονικής ώς πρός τόν 

Λέοντα. Έκτος τής κοινότητος τού ·&έματος, κοινή είναι ή δογματική βάσις 

δεδομένου δτι ή διδασκαλία περί αγίας Τριάδος διεμορφώθη ήδη κατά τήν 

β' οίκουμ. Σύνοδον (381), μεθ’ ήν χρονικώς γράφουν οι ποιηταί, καί δ 

εγγύτερος καί ό πρός αυτήν απώτερος. 

Ό Συνέσιος δμο^ς είναι πλησιέστερος πρός τόν Πλωτϊνον (εν, 

μονάς, άρφμός, τριάς) ενώ ό Λέων πρός τά δόγματα (^τρίσυπόστατος, ά;^ρό- 

νως, άγιος, έπεδήμηοεν) καί τήν Γραφήν (τό παράκλητον πνεύμα το εκ τον 

πατρός έκπορενόμενον). Ό Θεός τού Συνεσίου ορίζεται ώς νονς, φύσις εν 

νοεροΐς, ^ήλν και άρρεν, τό τίκτον καΐ τό τικτόμενον. Ό Χριστός κλεινά 

σοφία δημιοεργός, είς δέ τόν Πατέρα αποδίδεται τό άπίθετον αρρητοτόκος. 

Βεβαίως τό δόγμα καί εδώ είναι ακέραιον: Ό Θεός χαρακτηρίζεται φως καί 

τριας ως είς το σύμβολον τής πίστεως. Τριάς ών ό Θεός εξακολουθεί νά 

^ Είσαγ'ωγή Α'^, σσ. 179- 180. 

2 Αυτόθι, σσ. 380 -183. 

^ Αυτόθι, σ. 206. 
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είναι μονάς, ή δέ ^ομη των προσώπων τής αγίας Τριάδος είναι νοερά, και 

άσχιστον ετι το μερια-θεν εχει / Εις τον ρητορικόν αυτόν λόγον τον πλήρη 

σχημάτων ( επαναλήψεων, αντιθέσεων κλπ.) διασώζεται ή υψηλή ποίησις: ό 

Θεός είναι ψ(όζ κρνπτόμενον ίδίαις ανγαΐς! Ο ^υνέσιος δεν σκέπτεται, 

είναι ενθεος, υμνώ σε, μονάς \ υμνώ σε Τριάς, κραυγάζει και τό ρήμα δει¬ 

κνύει, δτι δεν φιλοσοφεί ό ποιητής έν ψυχοφ, άλλ’ δτι οι στίχοι του είναι 

πήξις του εκρηκτικού του ενθουσιασμού. 

Εις τον Λέοντα πάλιν ό τόνος είναι χαμηλότερος άλλα σταθερώτε- 

ρος. 'Ο ψάλλων τό Ιδιόμελον πιστός συλλαμβάνει Θεόν οχι τον τής Φιλοσο¬ 

φίας άλλά τον Πίστεως: Πατήρ, ΥΙός, Πνεύμα "Αγιον διακρίνονται ονο- 

μαστικώς και έκ τοΰ συμβόλου τής Πίστεως αντηχούν μετουσιωμέναι 

εκφράσεις (εγέννησεν, όοξαζόμενον, έκπορευόμενον...). Ό Θεός είναι πλέον 

μία δύναμις, μία οϋσία, μία '&εότης τό τοΰ Συνεσίου πανθεϊστικόν: 

^ν καΐ πάντα, εν καθ’ Ιαυτό καΐ δι’ άπάντων). Τό έπίθετον δεν είναι πλέον 
τό ζενίζον τοΰ Συνεσίου (άρρητοτόκε, άσχιστον), τό διά μετοχών Ικφραζό- 

μενον. Ό Λέων γνωρίζει θεότητα τρίσυπόστατοι-, ό Υιός εΐναι σνναΐδως. 

σΜρονος {τφ Πατρί), τό Πνεύμα όρίζεται Ιν ΥΙφ άνατζανόμενον, ό 

αγγελικός ύμνος άντηχεϊ εντός τοΰ Ιδιομέλου: άγιος ό Θεός, άγιος ισχυρός, 

άγιος ά-δάνατος, ή ρητορική εχει υποχωρήσει, μολονότι τό ποίημα άρχίζει 

μέ μίαν παρακέλευσιν: Αεντε λαοί,... προσκυνήσω μεν. ^Απευθύνεται ήδη 

προς τούς πιστούς (λαοί), όχι πρός τον μύστην, τον δνα τοΰ Συνεσίου 

{ϋμνώ, όχι ύμνοΰμεν)!^ Ή παρακέλευσις συν τή προόδφ γίνεται πράξις 

(ηροακυνοΰνχες), τό ιδιόμελον Ικφράζει τον συνέχοντα τον βασιλέα σεμνόν 

σεβασμόν, συγκεκρατημένον, οχι Ικρηκτικόν, δπως εΐς τον Συνέσιον. Τέλ^ 

δ Λέων δμιλεΐ προς τό εκκλησίασμα, ενώ δ Συνέσιος δια?^γεται πρός τον 

Θεόν (εϊ, Σν, σέ). Είναι και τοΰτο δείγμα διαφόρου ψυχικής στάσεως. Εις 

τον βασιλέα υπάρχει δ κατεσταλαγμένος πιστός, είς τον φιλόσοφον επίσκο¬ 

πον άνακυκάται ακόμη ή ελληνική διάθεσις των δμηρικών, τών ορφικών 

κλπ. λατρευτικών ύμνων τής αρχαίας θρησκείας είς την όποιαν έγεννήθη, 

από τήν οποίαν δέν ήδυνήθη πλέον νά έκφύγχι δλοσχερώς διά βίου. 

7. Εις τήν περίπτωσιν τής άντιθέσεως τοΰ πατριάρχου Σωφρονίου 

και τοΰ επισκόπου Κοσμά, ή χρονική άπόστασις είναι ποϊ^ύ μικρότερα, 

καθώς ελλείπει καΐ τό εθνικόν περιβάλλον από τό όποιον ^επήδησεν^ο 

Συνέσιος. Ό Σωφρόνιος ασφαλώς αρχαΐζει, δχι μόνον ^ ως πρός τήν 

γλώσσαν, άλλά καΐ ώς προς τήν νοοτροπίαν. ’Λλλ ή διπλή έπιδρασις τοΰ 

^ Πρβλ. έν τούτοις εις χί)ν λατρευτικήν υμνογραφιβν· Υμνονμεν Πατέρα, 

Υίον καί άγιον Πνεύμα Θεόν... ή Σε ύμνονμεν, Σε ενλογονμεν, ΣοΙ ενχαριατονμεν, 

Κύριε... 
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Ελληνισμού καΐ τού Εβραϊσμού^ εις τόν λογιώτατον εκείνον άνδρα, δεί¬ 

γμα διχασμού τής λόγιας ά.πό τήν δημώδη παράδοσιν, δίδει εις αυτόν ευκαι¬ 

ρίαν διπλής έκφράσεως ( αφού δ πατριάρχης έγραψε καΐ εις ρυθμοτονικά 

μέτρα λειτουργικά μέλη) ^. Επομένως δ αρχαϊσμός τού Συνεσίου εΐναι 

περισσότερον ζήτημα παιδείας παρά ζωής- δ πατριάρχης τούς εθνικούς 

ποιητάς τούς γνοιρίζει εξ αναγνώσεων, τούς πλησιάζει μέ θαυμασμόν, τούς 

αφομοιώνει μακράν πάσης εϋνικής διαθέσεως και « ειδωλολατρικής » προε- 

λεύσεως. Τό είδος, ή γλώσσα, ή έ'κφρασις δηλαδή τών αρχαίων τόν συγκι- 

νεΤ καΐ τής δίδει μίαν ακόμη ευκαιρίαν νά ξαναζήση. Υποτάσσει επομένως 

τήν θρησκευτικήν του διάθεσιν και τήν δογματικήν του πίστιν εις μίαν 

εκφρασιν ξένην πρός τήν αισθητικήν αγωγήν τού ποιμνίου του καί, πέραν 

αυτού, τής όλης άνατολικής Εκκλησίας. Τά ανακρεόντεια του είναι τό εγώ 

του, ένώ δτσν χρειασθή τό σύ, τήν κοινότητα τής προσευχής μετά τού ποι¬ 

μνίου του, θά Ικφρασθή διό ιδιομέλων, τροπαρίων ρυθμοτονικών, κατά τήν 

διαμορφωθείσαν ήδη παράδοσιν τού λειτουργικού λόγου. Άλλ’ Ιδώ μονο¬ 

λογεί, α>ς δ Συνέσιος (παρέλϋοο, προσάψω), δέν διαλέγεται. 

Διά νά γίνη αίσθητοτέρα ή άντίθεσις τής διαπραγματεύσεως τοΰ θέμα¬ 

τος τής *Υπαπαντή; δπό τούς αγίους Ιεράρχας καΐ ποιητάς, παραθέτω 

περαιτέρω τό απόσπασμα τού Λουκά β', 22-39, δπου ή εύαγγελική διήγη- 

σις τοΰ γεγονότος. Διότι είς άμφοτέρους ύπόκειται ή διήγησις. Ό Σωφρό¬ 

νιος μάλιστα τό λέγει (βιβλίον κόμιζε, Λουκά,). 

*Η γλώσσα του εΐναι χαρακτηριστική τής προσπάθειας νά ύποκατα- 

στήση τά γνώριμα διά τών δλιγώτερον κοινών ή διά τών σπανίων. ’Άστυ 

εΐναι τά Ιεροσόλυμα (άοτει) καΐ έθνος ο! Ίσραηλίται (ε'&νος * Ισραήλ). 

Όμιλεϊ περί μεγάρων" ιερόν, δόμος ^«οίο εΐναι δι’ αυτός δ ναός τοΰ Σολο- 

μώντος. Τόν Χριστόν άποκαλεϊ ζά'&εον πάϊν, γόνον άεοΓο και τά βήματά 

του είναι δεοποτικόν ίχνος. Όμιλεϊ περί μερόπων, δ Χριστός εΐναι και 

βροτός, οί θεοπάτορες τοκήες, ή Μαριάμ εΐναι ή τεκονσα και ή παρ'&ένος 

και πάναγνος (πάναγνε), αλλά καΐ κούρη. Ό Συμεών ιερενς, αί ήμέραι τού 

καθαρισμού τοΰ Λουκά, τό σαράντισμα δηλονότι, αγία λοχείη, Ι'χομεν τρυ- 

γόνας άντ'ι νεοσσών περιστερών' άναγινώσκομεν περί πελειάδων, καλούμεθα 

δέ ηρο·άέειν. Αι μεταποιήσεις τοΰ λόγου τής Γραφής άπομακρύνουν ημάς 

από γνωρίμους ήχους δηλωτικούς γνωρίμων Ιννοιών. ΆντΙ «παν άρσεν 
διανοϊγον μήτραν» έχομεν παν διανοΐγον πιιλας, άντ'ι τού γραφικού (καΐ 

1 Τοΰτο δι,’ ένα πατριάρχην Ιεροσολύμων δέν εΐναι παράδοξον, καθώς ξϋ είς 
τόν χώρον της Παλαιός Διαθήκης. "Ομως δ Σωφρόνιος άποστρέφεται πνευματικώς 
τον Ιουδαϊσμόν, ώστε ή εβραϊκή έπιδρασις νά εΐναι ελληνιατικη (διά τοΰ κόσμου 

τών Έβδομήκοντα ). 
^ Πρβλ. Εισαγωγή Α'®, σ. 182. 



72 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

λειτουργικοί)« κατά τό ρημάσου εν ειρήνη », έκπληττόμε-θα άναγινώ- 

σκοντες κατά τον σόν άρτι μ,ΰ&ον, ή ρομφαία του Λουκά μεταβά?Λεται 

από τον Σωφρόνιον είς <5όρυ κ<2ρ;ι;σρον / Εις τά ρήματα (καΐ μετοχάς) ευρί¬ 

σκει τις ασυνήθεις και νεκρούς πλέον τύπους άείρει, δοκεντα, έοήγον, εαχεν, 

Ικάνει, Ικέσΰαι, οπάζων, όράαν ( = όράν), δρεγων, τετακώς, καθώς εις τό 

επίθετον μοννος, δλβιος, σαόφροίν, και τό ουσιαστικόν αναξ, γενέϋλης, 

κραδίη, μερόπυον, μόρος, αήμα, φύτλης, ψόφον. Και δέν είναι μόνον αυτά, 

προερχόμενα μάλιστα από σύντομον φδήν. Είναι αληθές δτι πολλάκις τό 

μέτρον καταναγκάζει εις την χρήσιν άρχαΧκωτέρου τύπου (όράαν, σαό- 

φρων). *Αλλ’ ομοίως είναι φανερά ή διάθεσις ν* άπομακρυνθώμεν από τά 

τετριμμένα. 

*Από δογματικής απόψεως δεν έχει τίποτε νά ειπη ό Σωφρόνιος, εδώ 

τουλάχιστον, διότι ή Υπαπαντή δέν παρέχει εις αυτόν στάδιον θεολογίας. 

Τυπικώτατα προσηρμοσμένος προς τήν διδασκαλίαν των άγιων Συνόδων 

{αύν&ετον · δαυγχύτως, προκειμένου περί τής διπλής φύσεως τού Χριστού), 

καλύπτει τήν άνησυχίαν του τό μέν διά τής διηγήσεως, τό δέ διά τής 

προσευχής. Έδώ τώρα δέν ύπάρχει μόνος, α! Ιπικλήσεις τής κατακλεϊδος 
χής φδής σώζετε ηάντας, ίκέταίς γένοια^ε τείχος, είναι και αύται άπηχή- 

ματα άρχαίων ύμνων, δπου οί θεοί σώζουν και οι άνθρωποι είναι Ικέζαι. 

Πού υπάρχει τότε ή ποίησις ; ”Ας μή τήν άναζητήσωμεν είς τήν διη· 

γηματικήν χάριν καΐ τήν άνθρωποποιητικήν δύναμιν τού Ρωμανού, ούδέ 

τήν βαθεΐαν άνθρωπίνην συντριβήν τού *Ανδρέου Κρήτης, ή τήν ενθου¬ 

σιώδη εορταστικήν Ινορχήστρωσιν τού Κοσμά ή τού ’Ιοίάννου Δαμασκηνού. 

Ακριβώς αυτή ή άρχαιοπρέπεια, ή λιτότης, ή άφαίρεσις κάθε ώραιολογίας 

τού Λουκά, ή ·ψυχρότης, έδωκαν είς τήν ο^δήν τού Συνεσίου τήν χάριν τού 

μαρμάρου δπου 6 γλύπτης άπετύπωσε στατικώς τήν κινουμένην πρίν και 

σφύζουσαν ζωήν! 

3. Άπό μακρού έχομεν τό κείμενον ύμνου Ρωμανού τού Μελφδού 

«έπος εις τήν ύπσπαντήν τού Κυρίου», δν έξέδωκεν εσχάτως (ΚΖ',*Ύμνοι 

Β', 1954, σσ. 305 ■ 332) ή Λυδία Άθανασοπούλου. Τό προοίμιον τού ύμνου 
«Χορός αγγελικός εκπληττέαϋω τό '&ανμα, βροτοί δε ταΐς φωναΐς ανακρά- 

ξωμεν ύμνον... » δίδει τήν καθολικήν γραμμήν τήν άκολουθουμένην υπό 

τού Ποιητού. Άνάμειξις αγγέλων καΐ ανθρώπων εις τήν ένατένισιν τού 
θαύματος «την άφατον του '&εοΰ σνγκατάβσσιν », περί ής έξ αφορμής τής 

υπαπαντής γίνεται λόγος δογματικός έν τφ ύμνφ. Δέν προτίθεμαι ν* ανα¬ 

λύσω τον ύμνον, αφού μάλιστα ή εκδότρια εν σσ. 310-311 έδωκεν ήδη 

διάγραμμα αυτού. Σημειώ μόνον πώς δ Ρωμανός δμιλεΐ είς α' πληθυντικόν 
πρόσωπον : βροτοΐ... άνακράξωμεν ύμνον {οχ. 3-4). Τη ϋ·εοτόκφ ιηροσδρά- 

μωμεν οΐ βουλόμενοι κατιδεΐν τόν νΙόν αυτής πρός Συμεών ατταγόμενον 
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(στ 34-36). Χε. δυαωποΰμεν, ψιλάν&ρωπε, άνεζικακε, πολυέλεε Κύριε,·., 

έπίσκεψαι άπαντας τους άεΐ πεποιϋότας σοι, από πάοης ανάγκης... λύτρω- 

ααι τήν ζωήν ημών (στ. 340-348). Τούτο άποδεικνύει, δτι δ ύμνος είναι 

κοινή και οχι προσωπική έκφρασις. Αξιοσημείωτος είναι ή δογματική τοπο- 

θέτησις τού ύμνου. Ό Συμεών προλέγει τήν έμφάνισιν των αιρετικών. Ό 

Ρωμανός έχει τήν ικανότητα άφ’ ενός μέν νά είσαγάγη εις τόν^ύμνον τάς 

άγγελικάς δυνάμεις έκπληττομένας επί τφ θαύματι, εξ άλλου δέ ν άναπτύξη 

τήν διήγησιν τού Λουκά, μορφοποιών τά πρόσωπα, δίδων έκτασιν εις τούς 

διαλογισμούς και τούς λόγους αυτών καΐ χρησιμοποιών τό γνωστόν είς ημάς 

εκφραστικόν του μέσον τού εσωτερικού διάλογου Ούτως η Θεοτοκος 

άνθρωποποιεϊται ^ και ενώ αί άσώματοι δυνάμεις ύμνουν τόν Κύριον, ή 
Μαριάμ « έβάδιζεν άγκάλαις τούτον κατέχουσα και διενοεΐτο πώς καί μήτηρ 

εγένετο και παρϋ'ένος διέμεινεν» (στ. 71-75), Ινώ φυσικά τό άπόρημα 

τούτο είχε λύσει χάριν αυτής δ άρχάγγελος Γαβριήλ κατ’ αυτόν τόν Ευαγγε¬ 

λισμόν (πρβλ. ύμνον ΙΔ'), Ιγνώριζεν δ’ δτι Μρ φύσιν {στ. 76) είχε πρα- 

γματοποιηθή ή γέννησις, έψοβεΧτο καΙ έφριττε {στ. 78, εδώ πίπτει τό βάρος 

τής άνθρωποποιίας), ίαυτήν δέ λογιζομένη, έφ&έγγετο τοιαϋτα{στ. 

79-80). Ακολουθεί 6 Ιν νφ τής Παρθένου διάλογος προς τόν νήπιον 

βασταζόμενον Υίόν, διά τόν όποιον ή Μαριάμ άπορεΐ: ΓαΧακτοτροφήσω ή 

δοξολογήσω; (στ. 100) καΐ ούτως πραγματοποιείται ή είσοδος Ιν τφ ναφ 

και ή παράδοσις εις τόν Συμεών. Τό εύρημα τούτο τού Ρωμανού άκολου- 

θεϊται άπό Ισωτερικήν προσευχήν τού πρεσβύτου, άπευθυνομένου προς τόν 

Θεόν «έν τή διανοία» {στ. 119), θεολογοΰντος καΐ αΐνούντος διά τού νέου 

τούτου εσωτερικού διαλόγου (στ. 120-176 ). Το περίεργον είναι οτι τα όσα 
έν τή διανοίφ έβόα^ 6 Συμεών άκούοασα ή παρ'&ένος (στ. 179) παρίστατο 

και εξίστατο, δΓ δ ήναγκάσθη νά Ιξηγήση είς αυτήν προφητεύων ( στ. 181 - 

267) τά τού βίου καΐ τής αποστολής τού Χριστού. Μετά τόν εξωτερικόν 

τούτον διάλογον, καθ’ ον δ Συμεών έφ&έγξατο, ακολουθεί ό δεύτερος εσω¬ 

τερικός διάλογος δι* ού απευθυνθείς πάλιν προς το παιδίον δ πρεσβύτης 

εβόησε (στ. 271 - 320) δσα εκεί αναπτύσσουν τό τού Λουκά « Νύν απολύεις ». 

1. Περί οΰ πρβλ. τήν μελέτην μου έν ΕΕΒΣ ΚΤ', 1956, σσ. 3 - 25 καΐ Εισαγω¬ 

γήν Α'*, 1958, σσ. 269 -290. 
* Βεβαίως είναι άνθρωπος μόνον ή Μαρία, άλλ’ οΐ ποιηται εμφανίι,ουν αυτήν 

ώς θειον και ύπεράνθρωπον πρόσωπον, « ιώ' τιμιωτέραν τών χερουβείμ καί ενόοξοτέ- 

ραν άσνγκρίτωζ τών σεραφείμ... ». Τά διανοήματα της, οί τρόποι της, οι λόγοι της 
είναι βασιλίδας καί ούχΙ απλώς έβραιόπαιδος. Απεναντίας πολλάκις ό Ρωμανός άπέ- 

δωκεν είς αυτήν απλοϊκήν ψυχολογίαν συγχρόνου του λαϊκής γυνσικός. 
3 'Η χρήσις τών λέχω, βοώ έπι εσωτερικής ομιλίας εν διανοίΐ} είναι συνη· 

θεστάτη είς τούς Πατέρας κσΐ τόν Ρωμανόν. Πρβλ. οσα έγραψα έν ΕΕΒΣ Κ^Γ , 

1956, σ. 11 καΐ Εισαγωγήν Α'*, 1958, σ. 275-276. 



74 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

Ό Θεός - παιδίον, βρέφος 40 ημερών, δεν ήδΰνατο νά όμιλήστ| ςρυσικώς καΐ 

ν’ άπαντήση εις τον έσωτερικώς προσφωνουντα πρεσβύτην. Τοΰτο δίδει εις 
τον Ρωμανόν νέαν ευκαιρίαν τεχνικής: 'Ο βασιλεύς τών δυνάμεων ηροσεδέ- 

ξατο του δικαίου την δέηαιν και άοράτως ΙφΌ-έγζατο (στ. 322-324) δσα 

από του 825 μέχρι τοΰ 339 στίχου επονται. Αυτή ή νέα έκφρασις του 

φΟέγγεσ-θαι αοράτως, σημαίνει οτι την φωνήν τοΰ Κυρίου χισδάνθη 

ό Συμεών έν τή διανοία του ομιλούσαν, καθώς πας πιστός προσευχόμενος 

ακούει τής φωνής τοΰ Κυρίου απαντώσης εις τά αιτήματα. 

Ένώ ή γλώσσα τοΰ ΰμνου είναι απλή, ή τεχνική τοΰ ρωμανικού έπους, 

τόσον πλησίον πρός τήν χριστιανικήν Ελληνικήν ρητορικήν, όπως έχω ηδη 

καταδείξει, είναι δλως διάφορος τής γνωρίμου λογίας θρησκευτικής ποιή- 

σεως, συγγενούς πρός τούς θρησκευτικούς ύμνους τών αρχαίων. 

Χαρακτηριστικά είναι τά δσα Ιπιθετικώς άποδίδει είς τον Χριστόν 6 

Ρωμανός διά τής σκέψεως τοΰ Συμεών, μόνον κατά τον α' εσωτερικόν διά¬ 

λογον (στ. 120-176): άγα·&ός, έν άληΰεί<} ύπάρχων άόρατος, άπανγασμα 

τής δόξης, δν ό ^Υψιστος έποίηαεν άπορρήτως, ασυλλόγιστος ( = δν δεν 

δΰναταί τις νά συλλάβη συλλογιστικώς!), άχώρητος, είς, ξνδοξος, λύχνος 
άσβεστος, λύχνος ώσπερ κατεχόμενος, μέγας, 6 μείζονα άλλον ούκ άχοον, 

δμοούσιος, δρατός, «ατ* ούσΙαν ούδέν ύπερέχει ό Πατήρ (αύτοΰ) τον ΥΙον, 

πανάγιος, δ ποίήσας τά ούμπανια, προαιώνιος, τά πνρ τής ύ^εότητος, συνά· 

ναρχος, ή σφραγϊς τής '&εότητος, τό σωτήριον, δ νΙός τής Μαρίας, τής Παρ- 

ΰ·ένου, δ ΰπάρχων πρό αιώνων, φιλάν&ρωπος, φύλαξ τον νόμον, κατά φύ· 

σιν-ύπέρ φύσιν, φως τηλαυγές, άσύγχυτον, άόριστον καΐ άπερινόητον, δι* ον 

φωτίζεται, ον φλέγεται πας τις, δ φωστήρ δ απρόσιτος, χαρακτήρ δ ηανχέ- 

λειος, χωρητός. 

0. Τό ποίημα τοΰ Κοσμά εις τήν ^Υπαπαντήν, εΙδο?ιθγικώς έχον τήν 

μορφήν τοΰ κανόνος, επομένως υποκείμενον εις μίαν ολως διάφορον 

δόμησιν (οκτώ φδαί, τής δευτέρας εκ τών εννέα τοΰ κανόνος μή γεγραφομέ- 

νης, ειρμοί Ικάστης καΐ πρός αυτούς άρμοζόμενα τροπάρια) καΐ γραμμένον 

εις γλώσσαν δεχομένην νόμιμον τήν Ιπίδρασιν τής αρχαίας, τόσον όίστε νά 

είναι τό ύφος υψηλόν, ά?.λ’ ούχΙ ψυχραντικήν τών αισθημάτων, τό ποίημα 

λέγω τοΰ Κοσμά είναι δλως διάφορον. Διάφορος δ κανών διά τήν τύχην τήν 

όποιαν έσχεν, νά ψάλλεται ακόμη κατά τήν ακολουθίαν τής εορτής, νά ζή 

επομένως ούχΙ διά τούς σήτας τών κωδίκων καΐ διά τούς ειδικούς μελετη- 

τάς, άλλ’ εντός τής ψυχής τών πιστών, κατά παράδοσιν εχόντων τήν αϊσθη- 

σιν τών έν ταΐς άκολουθίαις ψαλλόμενων κειμένων, συναποτελούντων μετά 

τών δρο^μένων τήν “Ορθοδοξίαν και τό πνεύμα της, έτι δέ πρός, τήν άγαλ- 

λίασιν τών πιστών. Διάφορος και τοάρα ακόμη δτε γλωσσικώς άπεμακρύνθη 

περισσότερον από τό αισθητήριον τοΰ ογδόου καΐ τοΰ ενάτου αϊώνος, μέ 
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τήν παρεμβολήν μάλιστα τοΰ δημώδονς ποιητικού λόγου, σήμερον δτε ήλλαξε 

τό πνεύμα τής λατρείας είς πολλά και 6 τύ^ς βπεβράδυνε τον παλμόν της 

καρδίας και προσεγείωσε τό άναπέτοσμα πρός τήν εξαρσιν. 

Τό είδος, ή συνάρτησις τοΰ κανόνος πρός τά θέματα τών ειρμών, 

εί?ημμένα (εκτός τής ενάτης) έκ τής Παλαιάς Διαθήκης, έπέβαλον τήν ανά- 

. μειξιν τοΰ γεγονότος τής καθάρσεως καΐ τής Υπαπαντής, ώς τοΰ^ο ίστορ^ει 

6 Λουκάς, πρός δλως άσχετα ίστορικώς, δογματικώς δμως ή καΐ έξω^ερικως 

συσχετιζόμενα έκ τής Παλαιάς Διαθήκης συμβάντα; τήν διάβασιν τής Ερυ¬ 

θρός θα?.άσσης (φδή α', ειρμός), τάς προφητείας^ τοΰ Ήσαίου (φδη ε , 

ειρμός), τούς έν τή καμίνφ τρεις αγίους Παΐδας (φδη ζ', ειρμός και φδη 

η' ειρμός). Τήν άπόλυτον συνάρτησιν τών ειρμών άπέφυγεν ό Ποιητής εις 

τάς φδάς ν', δ' (δπου μόνον ή Θεοτόκος παρομοιάζεται πρός τήν κιβωτόν 

τής Π. Διαθήκης), «αι ύ' (δπου πάλιν γίνεται λόγος περιττής ΰποτυ- 

πώσεως διά τής σκιά; τοΰ μωσαϊκού νόμου τοΰ μυστηρίου τής ένανθρωπη- 

σεως). Απεναντίας τό γεγονός ζή, κατά τήν έκφρασιν τοΰ Λουκά, πολ- 

λαχοϋ τοΰ κανόνος· πρβλ. τοΧς δφ&αλμοϊς τά σωτήριον, β λαοις έηέοτη^ 

(ωδή (Γ', είρμός) ^ νυν άπόλνσον έν εΙρήνη (αυτόθι, τροπ. γ ). Κ-ο.1 οον 

τήν καρδίαν,... βομφαία διελεύσεται (φδή ζ', τροπ. γ') τά άντιλεγόμενον 

σημειον ούτος ίσται (φδή η', τροπ. β') άροεν τό τήν μήτραν διανοΐ- 

γον άγιον Θεφ (φδή θ', εΙρμός). Ζή καΐ συντελεί είς τό νά άναπλάσσεται είς 

τήν αϊσθησίν μας καΐ ζωογονήται ή εύαγγελική περικοπή τοΰ^Λουκά. Η 
γλώσσα δεν άποχρωματίζει τήν γνώριμον αίσθησιν, μολονοτι έχει προχω¬ 

ρήσει εις συντήρησιν πολύ πέραν τοΰ Ρωμανού. *Η λέξις δεν έχει πάντοτε 

κοινήν τήν προέλευσιν. ή χρήσις δεν τήν κατέστησε συνήθη. Ή Θεοτόκος 
είναι βεβαίως άχνή, άφάορος, απειρόγαμος, καΐ ό Λόγος είναι αναρχος, 

πρωτότοκος, τό φως άνέσπερον, άλλα τό πΰρ άσιεκτον. Ή νεφέλη κονφη, 

δ Θεός ευλογητός, ά?1ά και οί κόλποι νπέρ^εοι, ή ώλένη άκήρατος. Επί¬ 

θετα ως άβυσσο τόκος, αρραγής (σωτηρία), νηπιόφρων, ρήματα καΐ μετοχαϊ 

έπεπόΙενοε, νηπιάζω (και ούσ. νήπιος έπΙ τοΰ γεννηθέντος Χρίστου), 

βύπτβται (= καθαρίζεται), λοοβηΜντες. δορυφορούμενος, άγκαλοφορούμε- 

νος, παλινδρομήσασαν, νποψητεύονσσ, αντιθέσεις ως πρωτότοκος νήπιος, 

σπανιο5τερα"ούσιαστικά ώς ό λάτρις, ή πέδος, ό τεχνίτης ( = δημιουργός), 

επιρρήματα ώς ·&εαρέστως, ένδόξως, άτρέπτως, συμβολικώς, εν^?·ως,^ κ.α. 

έχουν ήδη νέας σημασίας εις τήν μεσαιωνικήν γλώσσαν καΐ συμβαδίζουν 
μετά εννοιών οίαι Ιειτουργοΰντες, μελωδοΰντες, εύαγγέλια,^ αΐνέ- 

αεως, χορενων, ειρήνη, αψεοιν, άνάστασιν, τύπον, ύμνον, ιεροκήρυκα, 

μύστην, ουσία, δίδοντα νέον περιεχόμενον είς την αρχαιαν γλώσσαν. Αι εικό¬ 

νες είναι ανάλογοι. "Αν περιορισθώμεν μόνον είς τήν πρώτην φδήν, ο συμ- 

τ Πρβλ. καί τον σο)τ>ίρίον σον, Χρίστε, άγαλΙίασιν (φδή θ', τροπ. β'). 
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βολικός ήλιος τοΰ ειομοΟ έηεπόλενσέ ποτέ την χέροον άβνσσοτόκον πέδον! 

Τό θαύμα τής άσπορου συλλήψεως συνάπτεται προς τό τέρας τοΰ Μωσέως, 

διαχωρίσαντος τά ΰδατα τής Έρυθρας θαλάσσης' ώσεί τείχος γάρ έπάγη 

εκατέρω&εν το τής Έρυθρας ϋδωρ λαφ πεζοπορονντι, όμως οΰχΐ άγνώμονι, 

αλλά '&εαρέστως μέλποντι τήν βιβλικήν δοξολογίαν ενδόξως γάρ δεδόξααται. 

Πώς V* άποδοθή ή αρχή τοΰ πρώτου τροπαρίου ^Ρανάτωσαν νδωρ νεφέ- 

λαι; ^ "Ηλιος είναι και εδώ ό Χριστός, κουφή (ελαφρά) νεφέλη ή Μαριάμ, 

επι τής οποίας εποχούμενος επέστη ώς βρέφος εν τφ ναφ (διά τήν ΰπαν* 

τήν) άκηράτοις όίλέναις (βασταζόμενος). Ή άνάμειξις τοΰ φυσικοΰ και 

τοΰ ΰπερφυσικοΰ, τοΰ ΰλικοΰ καΐ τοΰ συμβόλου είναι τοιαύτη ώστε ουδέ νά 

μεταπέση τις εκ τοΰ ενός εις τό άλλο δΰναται' ούτως μορφοΰται ή καλύ¬ 

τερα εντΰπωσις τής θαυμαστής ένανθρωπήσεως, καθ* ήν δεν συνεχΰθη τό 

θειον καΐ άνθρώπινον. 

Ποιος θά ΰποδεχθή τον Χριστόν ; Ό γέρων Ιερεύς και προφήτης ό 

Συμεών. Τοΰτο δεν εκτίθεται διηγηματικώς, δέν άποδίδεται διά λόγου. 

’Άλλα είναι τά αίσθητικά μέσα τοΰ Κοσμά: τά παραλυμένα άπό τά γερά¬ 

ματα χέρια τοΰ Συμεών καλεΐ νά δυναμώσουν και τά δυσκίνητα πόδια του 

νά στερεωθούν, ώστε νά δυνηθή νά προχωρήση πρός ύπαντήν, κινεΐσ^αι 

εύ'&υβόλως! Νά σταθή γερά εις τά πόδια και ν’ άγκαλιάση τό συμβο¬ 

λικόν βάρος τοΰ βρέφους που θ’ άναλάβη εις τά χέρια του. Κα\ δ Συμεών 

δεν είναι μόνος του, ε’ίμεθα μαζί οί πιστοί τής έορτής, δ'χι άπλώς θεαταί, 

άλλά χορείαν άαωμάτοις (άγγέλοις) στ?^σανΓίί καΐ δοξολογοΰντες τον Κύ¬ 

ριον! Αύτήν τήν χαράν 0 Ποιητής δεν τήν περιορίζει είς τόν Ιαυτόν του, 

ΰψώνει τήν παράκλησιν πρός τούς ούρανούς πρός τούς οποίους λέγει* Σννέ· 

σει ταΌέντες ενφράνΰητε και ένώνει τήν πσρακέλευσιν πρός τόν φυσικόν 

κόσμον άγάλλον δέ γή. Τό ύπόλοιπον τροπάριον ενώνει τό θαύμα τής εναν- 

θρωπήσεως πρός τήν εμφάνισιν τοΰ Χρίστου νηπίου, προσαγομένου εις τόν 
ναόν* ο προ πάντων παρίσταται νήπιος, ή προσάγουσα Μήτηρ είναι Ιίαρ- 

ϋ'ένος, ό Κίος Λόγος προσάγεται τφ Θεφ Πατρί. Ό πιστός δεν συλλογίζε¬ 

ται, δεν θαυμάζει άπλώς, δεν γράφει, δοξολογεί. 

10. Γνωρίζω δτι κατά τόν όγδοον αιώνα ή ποίησις των κανόνων 

άπηχεϊ όσον ποτέ άλλοτε τήν ρητορικήν και τήν δογματικήν των Πατέρων. 

Άλλ’ ούδέν θά έδιδασκόμεθα άν διεμελίζομεν καΐ άποσυνεθέτομεν τούς ειρ¬ 

μούς και τά τροπάρια εις χωρία εκ τών οποίων προήλθον, εις αναμνήσεις 

και αναγνώσματα, εις επαναλήψεις τών πριν μελφδηθέντων. *0 ποιητής, 

’ Τό ξέσπασμα τής βροχής είς τήν άνυδρον φύσιν είναι χαρά διά τόν φυσικόν 
άνθρωπον καΐ ξεδίψασμα τής συμβολικής γης τής ξηρανθείσης υπό της αμαρτίας 
είναι ή ενανθρώπησις του Χρίστου άγαθοποιοΰ ώς ευεργετικής βροχής. 

δταν είναι άξιος τοΰ ονόματος, γνωρίζει ν’ άναχωνεΰη τό υλικόν. Ό όγδοος 

αιών δεν ήνείχετο πλέον τήν ρητορικήν διδασκαλίαν, δεν άνεπαΰετο είς τήν 

διήγησιν τών συναξαρίων, οΰδ’ εις τήν άνθρωποποιίαν και τούς διαλόγους 

ΐοΰ Ρωμανού. Τά ιερά πρόσωπα τών Γραφών τά όποια τό πριν είχε κατα- 

βιβάσει ό Μελφδός μεταξύ τών ανθρώπων και είχεν αφομοιώσει πρός τά 

πάθη των, τήν σκέψιν και τά αισθήματα των, έχουν ανάγκην ύψοόσεως έκ 

νέου. Οι κανονογράφοι αναλαμβάνουν τό έργον όχι διά μιας αφηγηματικής 

πλαστικής, ως θά άνέμενέ τις, διά τής δημιουργίας δηλονότι υπερουσίων 

τύπων αισθανόμενων, σκεπτομένων καΐ ζώντων άγγελικώς, δι’ άφαιρέσεως 

τών ανθρωπίνων παθών και συναισθημάτων. Εις τόν Κοσμάν καΐ τούς 

μεγά?ιθυς συγγραφείς τών κανόνων ό υλικός κόσμος μεταρσιοΰται μέχρι δια- 

λύσεως, ό αγγελικός καΐ δ υλικός κόσμος συγχέονται μέσα εις τό πέλαγος 

τοΰ ενθουσιασμού, τής χαράς καΐ τής έξάρσεως. Τυπικώς δογματική ή ποίη- 

σις αΰτη, και ώς Ικ τούτου μή παρσβλέπουσα τήν άνθρωπίνην φύσιν τοΰ 

Χριστού, όμως διέλυσε τό υλικόν στοιχεΐον εΐς μίαν υπερβατικότητα, όπου 

καταργεΐται ή έννοια τοΰ ιστορικού χώρου (συνδεσις γραφικού και έορτα- 

στικοΰ στοιχείου τών ειρμών) καΐ άναμειγνυονται το Ικκλησιασμα, 0 ποιη¬ 

τής και τά λειτουργικά πνεύματα. Πώς ή ποίησις αΰτη νά μείνη προσωπική ; 

Πού εύρίσκεται δ προσωπικός χαρακτήρ τοΰ κανονογράφου; Πώς οΰτος νά 

διαχωρίση Ιαυτόν άπό τό πλήθος τών πιστών, νά μείνη δ εΐς Συνέσιος τών 

"Υμνων ή Σωφρόνιος τών Ανακρεόντειων ; ΚαΙ δταν ό κανών άφορ$ εις 

τάς μσστιζούσας τόν άνθρωπον ψυχικάς νόσους, και όταν είναι εκφρασις 

εξομολογήσεως, μετανοίας, συντριβής, καΐ τότε άκόμη ή ψυχική ζωή εΐναι 

επίκοινος, 0χι μοναστική. “Αλλως τε ζώμεν τώρα τήν ζωήν τοΰ κοινοβίου, 

όχι τοΰ άβκητισμοΰ καθ* έκαστον μοναχόν. Ό Σωφρόνιος τής έρημου, ο 

φίλος τοΰ Ίωάννου Εύκρατα, δεν ύπάρχει πλέον. Οι ποιηται είναι ΣαβαΊ'ται, 

δηλαδή συμμονσσταί εις τό κοινόβιον τών 'Ιεροσολυμων. Κοινά είναι η 

πίστις, τά πάθη, ή προσευχή. Κοιναι είναι ή θλΤψις καΐ ή χαρα, κοινή η 

εκφρασις. Βεβαίως τό χάρισμα τής εκφράσεως (λόγου και μέλους) δεν τό 

έχουν όλοι, καθώς ουδέ όλοι ψάλλουν εις τούς χορούς κατά τάς ακολουθίας. 

"Ομως, και τών άλλων ψαλλόντων, ήμεϊς κλαίομεν ή χαίρομεν, συγχορεύο- 

μεν. ΚαΙ συγχορεύομεν μετά τών ανθρώπων, τών πνευμάτων, τής υλικής 

δημιουργίας καΐ παντός αίνοΰντος καΐ εύλογοΰντος το ονομα τοΰ Θεού. 
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Γ-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

I. ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ ΥΜΝΟΣ Γ' (αποσπάσματα)* 

Μονάς εΐ μονάδων, ίδίαις ανγαΐς' 

άρι'&μών άρι·&μός, 175 εν και πάντα 

μονάς άριϋμός, εν χα#’ εαυτό 200 

νους και νοερος καί δι απάντων" 

καΐ τό νοητόν αύ ^'άρ εξεχύΰης, 

και προ νοητοϋ' άρρητοτόκε, 

«αί πάντα, 180 Τνα παΐδα τέκης 

εν διά πάντων, κλεινάν σοφίαν 205 

εν τε προ πάντων, δημιοεργόν" 

σπέρμα τό πάντων, προχυϋ·εΙς όέ μένεις 

βίζα και δρπαξ, άτόμοισι τομαΐς 

φνσις έν νοεροις, 185 μαιενόμενος. 

'&ήλν καί αρρεν... 'Υμνω σε, μονάς, 210 

Σύ τό τίκτον ^φνς, 191 ΰμνώ σε, Τριάς" 

σϋ τό τικτόμενον, μονάς εΐ Τριάς ών, 

ού τό φωτίζον, Τριάς εΐ μονάς ών’ 

ού τό λαμπόμενον, νοερά δέ τομά 

σίι τό φαινόμενον, 195 άσχιατον ετι 215 

ον τό κρνπτόμενον, τό μεριαΰέν εχει. 

φώς κρνπτόμενον 

ΙΙ, ΔΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

Ίδιόμελαν Πενζηκοατής, ήγ,ος πλ. 

Αεντε λαοί, την τρισυπόοτατον θεότητα προσκννήοωμεν, 

Υιόν εν τφ ΠατρΙ συν "Αγίω Πνενματι' 

Πατήρ γάρ άχρόνως εγέννησεν 

Υιόν ονναιδιον και σνν^ρονον, 

και Πνεύμα ”Αγιον ην εν τφ Πατρι ο 

συν Υΐφ όο^αζόμενον 

μία όύναμις, \ μία ουσία, μία ϋεότης, 

ί Κατά την εκδοσιν ΟΙΐΓΪδί-Ρ&Γ&πίΙί&δ, Αηίϊιοΐο^ίδ 03πη. Οΐιπδί., 

1871, σσ. 8-9. 
2 Κατά τό Πεντηκοστάριον. Πρβλ. 01ΐΓίδί·Ρ3Γ&ηΐ^3-5, Ενθ· ανο)τ., 

σ. 109. 
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ην προοκυνοΰντες ττάντες λέγομεν' 

άγιος δ Θεός ] ό τά πάντα δημιονργήαας όι’ Υίον 

συνεργεία τον °Αγίον Πνεύματος" 10 

άγιος Ιογνρός, δι" ον τον Πατέρα εγνώκαμεν 

και τό Πνεύμα τό ^Άγιον έηεδήμησεν εν κόομω" 

άγιος αθάνατος τό παράκλητον Πνεύμα, 

τό εκ Πατρός εκπορευόμενον 

και εν Υίφ άναπανόμενον" 15 

Τριάς άγια, δόξα σοι. 

(Πηγη ζών περί Υπαπαντής ποιημάτων). 

ΛΟΥΚΑΣ Β', 22 Καί δτε έπλήοθησαν αί ήμέραι του καθαρισμού αύτων κατά τόν 

νόμον ΜωΟσέως. άνήγαγον αύτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσαι τφ Κυρίφ, 23 γέγρα- 

Λται Ιν νόμφ Κυρίου δτι Παν άρσβν διανοΐγον μήτραν δγιον τφ Κυρίφ κληθήσεται. ^ 24 ^αί 
τοδ θοδναι θυσίαν κατά τό εΙρημένον εν τφ νόμφ Κυρίου, ζεΟγος τρυγόνων ή δύο νοσ· 
σου; περιστερών. 2δ ΚκΙ ίθοΰ άνθρωπος ήν Ιν Ιερουσαλήμ φ δνομα Συμεών, καί δ άνθρω¬ 

πος* οδτο; δίκαιος καί εύλαδής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοΟ Ισραήλ, καΐ ΠνεΟμα ήν 
•Άγιον Ιπ’ αύτόν 26 ήν αΰτφ κεχρηματιομενον δπό τοΟ Πνεύματος τοΟ *Αγίου μή 

ίδεϊν θάνατον πριν ή άν ΐδ-ξ; τόν Χριστόν Κυρίου. 27 ήλθεν Ιν τφ Πνεύματι εις τό 
Ιερόν" 2“ καί |ν τφ εΐσαγαγεϊν τούς γονείς τό παιδίον ΊησοΟν τοΒ ποιήσαι αύτούς κατά 
τό είθισμένον τοδ νόμου περί αύτοδ, 28 χαί «δχ^ς εδέξατο αΰτό είς τάς άγκάλας καί 
ευλόγησεν τόν θεόν καί είπβν 28 Νδν άπολύεις τόν δοΰλόν σου, Λίσποτα, κατά τό ^ήμά 
σου έν ειρήνη" §,1 ^ίδον οΐ όφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, 8 ήτοίμασας κατά 
πρόσωπον πάντων τών λαών, 22 φβς είς άποκάλυψιν έθνών καί δόξαν τοΒ λαοΒ σου 
Ισραήλ. 23 χαί ήν δ πατήρ αύτοΒ καί ή μήτηρ θαυμάζοντες έπΙ τοΤς λαλουμένοις περί 
αΟτοδ" 24 χ«ί βδλόγηοεν αύτούς Συμεών καί είπεν πρός Μαριάμ τήν μητέρα αύτοΟ Ιδού 
οδτος χεϊται είς πτώοιν καί άνάστασιν πολλών εν τφ Ισραήλ καί είς σημεϊον άντιλε- 

γόμενον ~ 25 καί σοδ θέ αυτής τήν ψυχήν διελεύσεται δομψκί* —> άποκαλυφθώ- 

σιν Ικ πολλών καρδιών διαλογισμοί. 
2*5 Καί ήν ’Άννα προφήτις, θυγάτηρ Φανουήλ, έκ φυλής Άσήρ* αδτη προδεβηκυϊκ 

έν ήμεραις πολλαϊς, ζήσασα μετά άνδρός Ιτη Ιπτά από τής παρθενίας αύτής, 27 χ.^ί 
αότή χήρα εως ετών όγδοήκοντα τεσσάρων, ή ουκ άφίστατο του ίεροϋ νηστείαις καί 
δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καί ήμέραν. 28 χ^Ι αύτή τή ώρα έπιστασα άνθωμολογεϊτο 
τφ βεφ καί έλάλει περί αυτου πάοιν τοϊς προσδεχομένοις λύτρωσιν "Ιερουσαλήμ. 

22 Καί ώς ετέλεσαν πάντα τά κατά τόν νόμον Κυρίου, επεστρεψαν είς τήν Γαλι- 

λαίαν είς πόλιν εαυτών Ναζαρέθ. 

ΙΙί. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

Είζ τήν Άπαντήν του Κυρίου και Θεου^. 

Άπό Βη^λεεμ παρέλ’&ω \ μετά παρθένου τεκονσης, 

βρέφος άγκάλαις ψερονσης \ κλντόν ες δόμον ϋεοιο. 

1 Κατά τήν εκδοσιν δ ο ρ 1ι γ ο η ΐ ϊ Αη&οΓεοηίίοδ ; εάΜίί... ΜαΓοεΙΙιΐδ 

ΟίκΕΠίε, Κόπια 1957, σσ. 46-51. 
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Βίβλίον κόμιζε, Λουκά, [ κιϋάρην φέρε, προφήτα, 

ΐνα τω τεϋένη Χριστφ \ διφυές μέλος προσάψοο. 

Γενέτ·)] γάρ εστιν ϊαος | ϋ^εός εκ ϋεοΰ ηαλάμης, 10 

ϊσος αν πάλιν τεκονσ^, ! βροτος έκ βροτον γάρ ώφϋη. 

Διδ σννΰ-ετον καλέσαω ( τον αονγχύτως φανέντα, 

δύο γάρ φύσεις τελείας \ μετά αύν&εσιν δοκεύω. 16 

’Ες ϋεόν ώς γενετήν Χριστός Ικάνει' 

δεαποτικοϋ προ'&έειν απενοομεν ΐχνονς' 

"Οτι Χριστός ες τοκήα \ '&εόν ώς βρέφος προήλ&εν, 20 

προ^έειν ποΰ·εϊτε πάντες. 

^Ε'άιμος ό’ είπει τελέα^άη [ άγιας χρόνος λοχείης, 

«α^’ σ Μωσέως κελεύει [ νόμος ενσεβονς προφήτου, 

ζά‘&εον πάϊν τοκήες \ Ιερουσαλήμ ίσήγον 

βροτον ώς ϋεφ προοοίσειν \ τόν άεΐ &εφ συνάντα. 

Ζά&εος νόμος γάρ εσκεν } δτι παν διανοΐγον άρσεν 31 

τοκετού πνλας πανάγνους, άγιον ΰεφ καλείο^ο>. 

'&νσΙην ί’ όμού κομίζειν [ δυο τρνγόνας κελεύει, 

άπορονμένοις δέ τέκνα \ τά ηελειάόων γενέϋλης. 

Χριστός έλεν&ερίην πάσιν δπάζων 

μωσαϊκών νομίμων άχ·&ος δείρει. 39 

’Ός ελεν&έραν ποιείται \ μερόπων νόμον γενέ&λην, 

ϋ-εράπων νόμου ψαάνΰη. 

"Ιερεύς δέ τις κατφκει \ ^Ιερουσαλήμ Ιν άστει, 44 

Σνμειόν μέγας προφήτης \ φορέων ϋ·εοΐο πνεύμα. 

Κράτος άξίως ετίμα [ άγίαις φρεοίν ·&εοιο, 

παράκλησιν οντος εϋ'νονς | μένεν Ισραήλ Ιδέσ&αι. 50 

Λόγον έν&έως βοώντα [ άγιον παρέσχε πνεύμα, 

ΐνα μή μόρφ προσέλ&η \ πριν ΐδη γόνον ^εοΐο. 

Μεγάρων αφνω προήλ'&εν, \ ιερόν δ" εοήλ'&’ε ϋ·εϊον, 56 

α^'ίΟί’ γάρ ήγε πνεύμα, } ΐνα Χριστόν αυτόν ενρν}. 

‘0 νόμος Μωνσέως άρτι τελέσ^η, 

δτι Χριστός προφανείς ώπασε τέρμα. 60 

Νόμον οι γονείς τελονντες [ ίερεϊ βρέφος παρέοχον 

6 δέ δέξατο προϋύμως \ παλάμαις ϋ'εόν δικαίαις. 

Ξένα θαύματα σκοπήσας, \ άπερ ου πάρος τις ε10εν, 66 

τετακώς ές ύψος δμμα \ λέγε προς βρέφους τοκήα' 

"Ο ϋ^εός, τεόν με δούλον \ κατά τόν σόν άρτι μϋ&ον 

8 - 7 - 1958 

70 
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άπόλνσον εν γαλήνη, \ δτι σου τό λύτρον εΐδον. 

Προφανώς γάρ αυτό πάοιν \ όράαν βροτοΐς παρέσχες, 

φάος ε'&νεσιν φαείνειν | κλέος Ισραήλ λεφ σου. 76 

Συμεών, εκ προγόνων όλβιος ώφϋης, 

δτι Χριστόν παλάμαις δέξαο μόΰνος. 

Έόος εκ λόγων ΰεόπτον \ γενέταις ετικτε ·&άμβος' 80 

βάϋ-ος ήγνόουν γάρ ούτοι \ κρύφιον σοφής προνοίας. 

Συμεών τότε προφήτης, \ μετά τους λόγους εκείνους, 

δρέγων βρέφος κομίζειν \ Μαριάμ λέγεν τεκούση' 86 

Τό βρέφος, πάναγνε, τούτο \ ές ^γερσίν έστι πολλών 

μόρον αύτε ών συν έ'άνών [ ες εναντίον τε σήμα. 90 

"Υπό σόν δέ πνεύμα, κούρη \ δόρυ κάργαραν διέλϋοι, 

κραδιών δηως άπειρων \ φανερούς λόγους ποήση. 

"Ήν νόμος εύσεβίην ηασι φαείνει' ' 95 

πρώτος εγνως Συμεών Χριστόν έόντα. 

Φάτις εύϋίως Ικέσ&αι \ Ιεράν προφήτιν "Άννην 

ΰυγάτηρ πέλεν Φανουήλ \ απ’ ^Ασήρ έονσα φύτλης. 100 

Χρόνον ον βραχύν γάρ αντη \ σαόφρων τέλεσσβ χήρα' 

Ιερφ δ’ άεϊ παρούσα \ ύεόν ηύμένιζεν ϋμνοις. 

Ψόφον (5* ουδόλως ποοΰσα | πολιοις ποσιν παρέστη, 106 

φανερόν δέ τενζε Χριστόν | "Ιερουσαλήμ ηολίταις. 

Ψόγον έξελούσα λή&ης \ κραδίη φύλασσε πάντα, 110 

Μαρίη, βρέφος δ’ έλουσα \ έπι Ναζαρέ·0· πορευον. 

Μαρίη και Συμεών καυτός Ιωσήφ 

μετά ”Αννης, ικέτας σώζετε πάντας. 

Μαρίη κλυτή συν ’Άννη, \ Συμεών, άναζ Πωοήφ, 

ίκέταις γένοισϋε τεϊγ^ος. 117 

IV. ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥΜΑ Κανών εις τήν "Υπαπαντήν ^ 

Ή άκροατιχις «Χριστόν γεγη&ώς πρέαβνς αγκαλίζεται 

^Ηχος γ'. 

'ξϊδή α'. 'Ο ειρμός. 

Χέρσον άβυσσοτόκον πέδον \ ήλιος επεπόλ.ευαέ ποτε' 

ώσεί τείχος γάρ επάγη | έκατέρω·&εν ύδωρ 

* 01ΐΓΪδΐ-ΡβΓ&ηί1ί&δ, "Ενθ’ άνωτ., σσ. 173 - 176. 

ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ “Έτος ΚΗ' 6 
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Ασω ηΐ,ζοντοηο^οΰντι \ καί ^εαρεστως μέλποντί· 

ασωμεν τω Κνρίφ' \ ένδόξως γάρ δεδόξασται. 8 

Τροπάρια. 

‘Ρανάτωσαν ϋδωρ νεφέλαι· | ήλιος εν νεφέλη γάρ κούφυ 

εποχούμενος επέστη \ άκηράτοις ώλέναις 
Χριστός εν τω ναφ ώς βρέφος" \ διο πιστοί βοήοίομεν' 

ασωμεν τφ Κνρίφ' ί ένδόζως γάρ δεδοξασται. 16 

^β^ Ίσχνσατε χεΐρες Σνμεών \ τφ γήρρ. ανειμεναι, και κνήμαι 

παρειμέναι όέ πρεσ/3ί5του | ενϋ-νβόλως κινείσ&ε 20 

Χριστοί; προς ύπαντήν χορείαν { σνν άσωμάτοις στήααντες 

ξ,σωμεν τφ Κνρίφ' 1 Ινόό^^ως γάρ δεδόξασται. 

(γ.) Σννέσει ταϋέντες ούρανοί 1 ενφράνϋηχε, άγάλλον όέ ή γή' 

ύπερ^έων γάρ έκ κόλπων \ 6 τεχνίτης φοιτήσας 

Χριστός νπό μητρός Παρ&ένον \ Θεω Πατρι προοάγεται 30 

νήπιος δ προ πάντων | ένδόξως γάρ δεδόξαοται. 

γ'. "Ο ίίρμόξ. 

Τό στερέωμα \ των έηΐ σοΙ πεποι^ότων 

ατερέωοον, Κύριε, \ τήν ^Εκκλησίαν, 

ήν έκτίοω τφ τιμίφ σου αϊματι. 37 

Τροπάρια. 

*0 πρωτότοκος | έκ τού Πατρός προ αιώνων 

πρωτότοκος νήπιος \ κόρης άφ'&όρου 

τφ Άδάμ χεΐρα προτεινων ε’πε^^σνεν. 42 

(β) Νηπιόφρονα \ τον γεγονότα απάτη 

πρωτόπλαστον έ'μπαλιν ] επανορϋώσων 

Θεός Λόγος νηπιάοας επέφανε. 47 

(γ) Γης απόγονον | παλινδρομήσασαν ταντη 

ϋ·εότ7μος σύμμορφον [ φύαιν δ Πλάστης 

ώς άτρέπτως νηπιάοας άνέδειξε. 52 

Β'. 'Ο ειρμός. 

Έκάλνψεν ουρανοσς [ ή αρετή σου, Χριστέ" 

τής κιβωτού ^'άρ προελ'&ά>ν } τού αγιασματος σον, δδ 

ΑισΟ·ητική διαφοροποίησις -θρησκευτικής καΙ εκκλησιαστικής -ίιμνογραφίας 83 

τής αφθόρου Μητρός, [ εν τφ ναφ τής δόξης σον ώφ&ης, 

ώς βρέφος άγκαλοψορονμένος· 

και έπλήα&η τά πάντα τής οής αΐνέσεως. 

Τροπάρια. 

Γη&όμενος Συμεών \ των απορρήτων μύστα, 61 

ή Θεοτόκος εβόα, ] δν ύφ’ Άγιου πάλαι \ 

κεχρημάτισαι ( Πνεύματος νηπιάσαντα Λόγον 

Χριστόν έναγκαλίζου, κράζων αντφ' 

επληρώ"&η τά πάντα τής σής αινε'σεως. 66 

(β) 'Ήν ήλπιοας, Συμεών, ήλικιώτην βρεφών, 

γαίρων ύπόλαβε Χριστόν, ] τοίί ^Ισραήλ τού ·&είον 

τήν παράκλησιν, \ τόν νόμον ποιητήν καΙ δεσπότην 

ηληρούντα νόμου τάξιν, κράζων αύτφ' 

έπληρώϋη τά πάντα τής οής α^ν^σβως. 73 

(γ) Θεώμενος Συμεών λόγον τόν άναρχον 

μετά οαρκός, έν '&ρόνφ \ χερουβικφ, Παρ-^ένφ 

έποχούμενον, \ τόν αΐτιον τον εϊναι τά πάντα 

ώς βρέφος, έκηλαγεις εβόα αύιφ' 

έπληρώ'&η τά πάντα τής οής αΐνέσεως. 80 

'ίΙΒή ε'. 'Ο ειρμός. 

*Ως ειδεν Ήοαΐας \ σνμβολικώς έν ·&ρόνφ επηρμένω Θεόν 

ύπ’ αγγέλων δόξης \ δορνφορούμενον, 

ώ τάΑας ! εβόα, εγώ' 8δ 

προ ^άρ εΐδον σωματούμενον Θεόν, 

φωτός ανέσπερου [ και ειρήνης δεσπόζοντα. 

Τροπάρια. 

Σννεις ό ^ειος πρέσβυς \ την προφανεΐσαν πάλαι τφ προφήτη δόξαν, 

σαρκι Λόγον βλέπων ] Μητρι κρατούμενον, 

ώ χαίροις, εβόα, σεμνή· 93 

ώς γάρ '&ρόνος περιέχεις τόν Θεόν, 

φωτός ανέσπερου [ και ειρήνης δεσπόζοντα· 

(β) Προκύψας ο πρεσβύτης \ και των ιχνών εν^εως έφα-ψάμενος 

τής άπειρογάμου \ και Θεομήτορος, 

πυρ, εφη, βαστάζεις, αγνή· 

100 
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βρέφος φρίττω άγκαλίαααϋαι Θεόν, 

φωτός άνεστιέρον ( και ειρήνης δεσπόζοντα. 

(γ) κρύπτεται "Ηοαΐας \ τον ΣεραφΙμ τον άν&ρακα δεξάμενος, 

δ πρέσβυς εβόα | τη Θεομήτορι' 

αν ώσπερ ϋαβίδι χερσι 

λαμπρύνεις με επιδοναα δν φέρεις, 

φωτός άνεαπέρου \ και ειρήνης δεσπόζοντα. 

'ίίδη ς-'. 'Ο ειρμός. 

’Εβόησέ αοι | ιδών δ πρέσβνς 

τοΐς δφδαλμοΤς τό σωτήριον, 1 δ λαοΐς επέστη 

έκ Θεόν, Χριστέ, αν Θεός μου. 

Τροπάρια. 

Σιών αν λίΰος \ έναπεχέ'&ης 

τοϊς άπιστονσι προσκόμματος | και σκανδάλ.ον πέτρα, 

δρραγής πιστών σωτηρία. 

(β) Βεβαίως φέρων \ τόν χαρακτήρα 
του πρό αιώνων σε φύσαντος | τήν βροχών δι* οίκτον 

νΰν άσ&ένειαν περιέ&ον. 

(γ) Υιόν Ύψίατου, [ υιόν ΤΙαρϋένου, 

Θεόν παιδίον γενόμενον [ προσκυνήσαντά σε 

νΰν άπόλνσον έν ειρήνη. 

’Ωδή ζ’. 'Ο ειρμός. 

Σ'ε τόν έν πυρί (5ροσίσαντα | παίδας '&εολογήσαντας 

και Παρϋ'ένφ άκηράτφ ενοικήσαντα, 

Θεόν Λόγον ύμνονμεν, [ ενσεβώς μελφδονντες' 

ευλογητός δ Θεός \ δ των πατέρων ημών. 

Τροπάρια, 

Άδάμ εμφάνισών άπειμι \ εις "Λδον διατρίβοντι 

και τή Ενα προσκόμισών ευαγγέλια, 

Συμεών υ,νεβυα, ] συν προψηι 

ευλογητός δ Θεός \ των πατέρων ημών. 

(β) Γένος χοϊκόν ρναόμενος \ Θεός εως του "^δον ήξεΐ' 

αΙχμαλώτοις δέ παρέζει πάσαν άφεσιν 

146 
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και άνάβλ.εψιν πηροΐς { ώς ά?.άλοις βοήααΐ' 

ευλογητός δ Θεός \ δ των πατέρων ημών. 153 

^γ) Και σου τήν καρδίαν, άφθορε, \ ρομφαία διε?.ενσεται. 

Συμεών τή Θεοτόκφ πρθ7]γόρενσεν, 156 

εν οτανρφ καϋορώσης \ σόν Υιόν, φ βοώμεν' 

ευλογητός δ Θεός ] δ των πατέρων ημών. 

'Ωδή η. 'Ο ειρμός. 

*Αστέκτω πυρι ένωσ&έντες { οι ·&εοσεβείας προεσχώτες νεανίαι, 

τή φλογϊ δε μή λωβηϋέντες \ ·&εΐον ύμνον έ'μελπον 

ευλογείτε πάντα τά έργα τόν Κύριον 16δ 

καΐ ΰπερυψοντε | εις πάντας τους αιώνας. 

Τροπάρια. 

Λαός* Ισραήλ, τήνσήν δόξαν | τόν * Εμμανουήλ δρών παιδίον ίκΠαρ'&^ένον, 

πρό προσώπου τής &είας \ κιβωτόν νυν γόρευε' 

ευλογείτε πάντα τά έργα τόν Κύριον 172 

και ύπερνψοντε \ εις πάντας τούς αιώνας. 

(β) Ιδού, Συμεών άνεβόα, \ τό Αντιλεγόμενον σημειον οϋτος έσιαι, 

Θεός ών καΐ παιδίον \ τούτφ πίπτει χράλλωμεν' 

«ΰΑοΐ'ίΐτδ πάντα τά έργα τόν Κύριον 

και ύπερνψοΰτε ] είς πάντας τούς αιώνας. 181 

(γ) Ζωή πεφνκώς οντος έσται \ πτώσις άπει^οΰσι νηπιάσας ϋεΐος Λόγος, 

ώς άνάοτασις πάοι \ τοΐς έν πίατει μέλπονσιν' 

ευλογείτε πάντα τά έργα τόν Κύριον 186 

και νπερνψοντδ | εις πάντας τους αιώνας. 

'Ωόή ·&·'. Ό ειρμός. 

*Εν νόμον σκιά και γράμματι τύπον \ κατίδωμεν οί πιστοί' 

παν άραεν τό τήν μήτραν | διανοΐγον άγιον Θεφ· 192 

(5ίό πρωτότοκον Λόγον \ Πατρός άνάρχον Υιόν 

πρωζοτοκούμενον ΜητρΙ | άπειράνδρφ, μεγαλύνωμεν. 

Τροπάρια. 

Τοϊς πριν νεογνών τρνγόνων ζεύγος | δνάς τε ήν νεοσσών 

ανθ-' ών δ "άεΐος πρέσβυς [ και σοόφρων ^Άννα προφήτις 200 

τφ έκ Ιίαρ'&ένον τεχϋ'έντι \ και οΐφ γόνφ πατρός 

έν τφ ναφ προοιόντι | λειτονργονντες εμεγάλυνον. 
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(β) Άπέδωαάς μοι, εβόα Σνμεών, \ του αωτηρίου οον, 206 

Χρίατε, άγαλ?,ίαοιν' \ απόλαβε σου τον λάτριν, 

τον τ^ σκιά κεκμηκότα, [ νέον τής χάριτος 210 

Ιεροκήρυκα μύστην | εν αΐνέαει μεγαλύνοντα. 

(γ) *Ιεροπρεπώς άνϋ^ωμολογεΐτο \ ύποφητεύουσα 

ή σώφρων και όσια \ και πρεσβυρά τφ δεσπότη 216 

εν τφ ναφ διαρρήδην \ την Θεοτόκον δλ 

άνακηρύτουσα πασι ] τοΐς παροϋσιν εμεγάλυνεν. 220 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β, ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Κατά την τελευταίαν μου επίσκεψιν εις τό 'Άγιον Ορος (θέρος 1957) 

Ιπέτυχον τήν άδειαν δτιό τον καθηγούμενον της Μ. Διονυσίου, όπως δια 

της ΕΕΒΣ δημοσιεύσω τον συμπληρωματικόν κατάλογον των χειρογράφων 

κωδίκων του Τ. τούτου Κοινοβίου, τον συνταχθέντα υπδ του αειμνήστου 

Ευθυμίου ΔιονυσιάτουΓ 
Έν συνεχείς Ιπισκεφθεις τήν Μ. Ααύραν άνεκοίνωσα τό πράγμα είς 

τον ΙκεΧ Ιργαζόμενον άγαπητόν συνάδελφον κ. 3.51)έ Μ. Ε.ΐο1ΐ3.Γά. Οΰτος δμέ- 

σως μοι δπέβαλεν, δ'τι θά ήδυνατο νά δημοσιευθη διά τής Έπετηρίδος και 

ό συμπίι-ηρωματικός κατάλογος τής Μεγίστης Λαύρας, οφειλόμενος εϊς τον 

άκάματον αθτής βιβλιοθηκάριον Γέροντα Παντελεήμονα. *Η υπόθεσις συνε- 

ζητήθη ΙπΙ τόπου καΐ δ Γέρων Παντελεήμων Λαυριώτης αμέσως ΰπεσχέθη 

τό πράγμα. "Οντως, μετά τήν ανταλλαγήν ώρισμένων Ιπιστολών, Σλάβον 

αδτούσιον τον κατάλογον τον Ιούνιον 1958, Βια τοΰ ε| Αγίου Ορους 

επανερχόμενου Γάλλου βυζαντινολόγου κ. Α. Οαΐΐίοιι, τον όποιον και παρα¬ 

δίδω εις τήν δημοσιότητα με τήν πεποίθησιν οτι θά είναι χρήσιμος εις τούς 

έρευνητάς και θά καταστήση προσιτά πολλά κείμενα περιλαμβανόμενα εις τους 

περιγραφομένους κώδικας, και θά διασφάλιση αυτους απο τυχόν απώλειας . 

Είναι γνωστόν οτι δ άείμν. Σπ. Λάμπρος δεν ήδυνήθη νά περιλάβη εν 

τφ 'Αγιορειτικφ του Καταλόγφ Χειρογράφων περιγραφήν των τής Μ. Λαύ¬ 

ρας, διότι οΐ λόγιοι μονάχοι τοΰ ίεροΰ τούτου καθιδρύματος συνέτασσον 

εκείνοι κατάλογον και εσκόπουν νά τον εκδωσουν. Μολονοτι δ ο κατάλογος 

ουτος τοΰ Αλεξάνδρου Λαυριώτου, εκτενής και λεπτομερής, απεκειτο προ 

1 Ουτος έξεδόθη, Ιπιμελεί<?. τοΰ μαθητου μου Κ. Μανάφη διά τής ΕΕΒΣ 
/ ΚΖ', 1857, σσ. 233 - 271, οστις συνέτοξε και τούς πίνακας. Πηβλ. τοΰ αύτοΰ, 

Σημείωμα, αυτόθι, σσ. 387 -390. 
^ Κατά τούς τελευταίους τούτους καιρούς ακούεται ότι ξέναι βιβλιοθήκαι ή 

Ιδιωται άποκτοΰν κώδικας άγιορειτικούς εκ των καταγεγραμμενων ηδη, άγνωστον πιος 

εξαγομένους εκ των οικείων βιβλιοθηκών. 
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πολλοΰ έτοιμος προς εκδοσιν, άντ* αυτοί) συνεπιίνήθη νέος, συντομώτερος, 

υπό του μονάχου Σπυρίδωνος Καμπανάου ϊατροΰ, ον καΐ εξέδωκεν δ εν 

Γαλλίς: διατριβών αείμν. Σωφρόνιος Ευστρατιάδης ^ 'Η εκδοσις εκείνη έπε- 

κρίθη μετά δριμΰτητος υπό του Σ. Ευλογιού Κουρίλα Λαυριώτου, είτα 

επισκόπου Κορυτσάς^, δ όποιος καΐ εξιστόρησε τά σχετικά μέ την σύνταξιν 

και δημοσίευσιν των καταλόγων, υπέδειξε πολλά σφάλματα, περί τον χρονι¬ 

σμόν Ιδίςι των κωδίκων και περιέγραψε 4 κώδικας μή περιληφθέντας εν τφ 

κατσλόγφ Καμπανάου - Εύστρατιάδου 

Τό κύριον μέρος του έκδεδομένου καταλόγου περιλαμβάνει την περιγρα¬ 

φήν κατ’ αύξοντ’ αριθμόν 1967 κωδίκων άποκειμένων Ιν τη Βιβλιοθήκη τής 

Μ. Λαύρας (σσ. 1-366) και 79 κωδίκων άποκειμένων Ιν τφ Καθολικφ 

(ναφ) τής αυτής Μονής (σσ. 367 -379), ήτοι Ιν δλφ οΐ περιγραφέντες 

κώδικες ανέρχονται είς 2046, Εις τό Α' Παράρτημα περιγράφονται 41 κώδι¬ 

κες των Ίβήρων, 24 του Παντοκςάτορος, 3 τοΰ Σταυρονικήτα, άποκείμενοι 

εις τά Καθολικά των οικείων Μονών, καΐ 2 τής βιβλιοθήκης τοΰ Ιδίου 

Εΰστρατιάδου. 'Έπονται μελέται καΐ κείμενα δημοσιευόμενα υπό τοΰ αΰτοΰ 

Ιρευνητοΰ, σχετικά με τον Θεοφάνην Μηδείας και τον Γ. *Αμιρούτζην. ΕΙς 

τό Β' Παράρτημα δημοσιεύεται πραγματεία τοΰ Εΰστρατιάδου «Εκκλησια¬ 

στικοί Μελογράφοι», άπό δέ τής σ. 463 άρχονται οΐ Πίνακες τοΰ Καταλό¬ 

γου τούτου (ονομάτων-πραγμάτων, γραφέων, κτητόρων, άφιερωτών. εικο¬ 

νογραφημένων κωδίκων, κωδίκων μετά σημειωμάτων, παλιμψήστων, κεχρο- 

νισμένων, καΐ ήγουμένων Λαύρας), κατακλειόμενοι είς την σ. 509. 

1 0&ί&1ο§·α6 οί ϊ1ΐ6 0·Γ66ΐι Μ&πυδοηρί: ίη ΐΐιβ Ι<ϊί>Γ&Γγ οί Ιΐΐθ οα 
ΜοαηΙ ΑΐΗοδ, ι^ύΐΐι ποΐίσβδ ίΓοηι οί1ΐ6Γ Ινΐ1)Γ3Γί68, δγ δργτΐάοη οί ίΗβ 1,&ιιγ&, 
ιποπΙς &η(3 Ρΐ3γ8ίοί3η &πά βορΗτοπΐοδ Ειΐ8ίΓ&Ιί&<3ε8, ίοηποΓίγ Ατοΐιΐίί- 
8ΐιορ οί Εεοηίοροϋδ. 02ηι6Γί<3§·β, ΗδΓνβ,ηΙ υπίδεΓβίϋγ Ρτεδδ, 1925, 4®, σσ. 

( 10-Η ) α'- δ'4-515 (-Η 1 )■ ( Η&Γν3Γά Τ1ιβο1θ8·ίθ3ΐ δίαάίβδ XII). Ελληνιστί 6 

τίτλος : Κατάλογος των κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας τής έν Άγίφ "Ορει) συντα- 

χδεΐς υπό Σπυρίδωνος μοναχοί Λαυριώτου ιατρού, έπεξεργ’ασθ^Ις δέ καΐ διασκευα- 

σΟ'εΙς υπό Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, μητροπολίτου πρ, Λεοντοπόλειος, 
έπλουτίσδ’η καΐ διά τών έν τέλει δύο παραρτημάτων καί των άνογκαιούντϋ>ν ευρετη¬ 

ρίων Πινάκων. Ρατΐδ 1925 (Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, τεύχος Β' κοί Π ), 
2 'Η Βιβλιοθήκη τής μονής Μεγίστης Λαύρας, τά χειρόγραφα, δ έντυπος κατά¬ 

λογος, τά έντυπα, ή άθλια κατάστασις κσΐ ή διαρροή, ΕΕΒΣ ΙΑ', 1935, σσ. 323- 

339. "Αλλως εκτίθενται τά πράγματα υπό τοΰ Εΰστρατιάδου έντφ προ?ιόγω 
τοΰ Καταλόγου, σσ. α'- δ'. 

® 'Η εν σ. 327 διόρθωσις τοΰ Γδερνέτου είς Γκουβερνέτου έχει κακώς, διότι 
καΐ τό (μή ύπαρχον σήμερον) χωρίον και ή Μονή αυτή τής Κυδωνιάς φέρεται είς 
τά έγγραφα και τούς κώδικας ο0ς Γδερνέττο ( -ου). Πρβλ, προχείρως τήν είς το περ. 

« Κρητ. Χρονικά» Ε', 1951, σσ. 263 - 274 μελέτην μου. 

^ Πρβλ. καΐ Μ&ταεί ΚίοΙα&Γά, ΚέρεΓίοίΓε <3ε8 Βί5ΗοΙΙΐθητίεδ εΐ άε 
θ3ί&1ο§;ιιε8 άε ιιΐ3ηιΐδ€ΓΪίδ ^τεοδ, Ρ&ΓΪδ 1948, σσ. 22 · 23. 
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Ό κυρίως κατάλογος, εκτός τής γενικής άριθμήσεως τών κωδίκων, δίδει 

καί τήν άρίθμησιν κατά στοιχεία τοΰ αλφαβήτου (Α · Ω), δηλοΰσαν τήν ενε- 

στώσαν ταξινόμησιν. Ταΰτα σημειοΰνται διά νά νοηθή ή διπλή άρίθμησις 

τοΰ Συμπληρώματος, συνεχίζουσα εκείνην τοΰ κυρίως Καταλόγου. 

Εις τό Συμπλήρωμα οΐ κώδικες κατεγράφησαν οΰχί κατά παλαιότητα, 

ουδέ πάντοτε κατά τινα τάξιν ειδολογικήν, παρενεβλήθησαν δέ ο! ξενόγλωσ¬ 

σοι κώδικες συγκεντρωμένοι (άρ. 2070-2126). Είναι προφανές, οτι οσάκις 

ΰπήρχον νέα προσκτήματα κατεγράφοντο καΐ ήσφαλίζοντο διά τής περιγρα¬ 

φής. Όμοίως κατεγράφησαν ως κώδικες καί σύγχρονά τινα αντίγραφα (καί 

δή γραφομηχανημένα). Είμαι ΰποχρεωμενως νά σεβασθώ τήν τοιαύτην 

τάξιν. Ιδιαιτέραν σημασίαν έχει επί τοΰ παρόντος ή περιγραφή τών κωδί¬ 

κων Γ 27 καί Γ 28 (πρβλ. Κατάλογον, σσ. 34-35), εκτενεστέρα εδώ παρά 

εις τόν κυρίως Κατάλογον, μολονότι έχομεν ήδη μίαν άλλην περιγραφήν 

αυτών (ώς Κοντακαρίων περιεχόντων ύμνους τοΰ Ρωμανού) άπό τόν ΕΙρί- 

άίο Μίοηί *. Τό Συμπλήρωμα προσθέτει 165 κώδικας, ών οί 128 Ιν τή 

βιβλιοθήκη, οί δ’ υπόλοιποι 37 Ιν τφ Καθολικφ τής Μονής®. Έξ αΰτών 

μόλις οί επτά ήσαν γνωστοί. 
Δέν Ιπενέβην εις τήν Ικθεσιν τής περιγραφής, Ιχων Ιμπιστοσύνην είς 

τήν πεΧραν τοΰ Γέροντας Παντελεήμονος, δ όποιος άπό δεκαετηρίδων ( 1933) 

ΰπηρετεΐ τήν Βιβλιοθήκην μετά ζήλου. Κατά παράκλησιν τοΰ Ιδίου, Ικτός 

τών Ιν τέλει ΰπ’ αΰτοΰ συνταχθέντων πινάκων, οί εν τφ παλαιογραφικφ μου 

φροντιστηρίφ μαθηταί και συνεργάται μου παρεσκεύασαν τούς επιτασσομέ- 

νους Πίνακας, διά νά καταστήσωσι τό συμπλήρωμα εΰχρηστότερον. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

^ I Κοη1;2ΐ1ί&ΓΪ& άεΐ Μοπίε ΑίΙιοδ, ΑίΙΐ άεΐ Ιδί. Υεπείο άΐ δο. Πεί!. εά ΑγΗ, 

ΧΟνί, ρη.Γ<:ρ δεεοη(3&, 1936, σσ. 23 - 87 + Π πίν., έν σσ. 48 - 71. Τήν περιγραφήν 

ταύτην δέν είχεν ύπ’ οψιν ό συγγρ. τοΰ Συμπληρώματος. 

® "Επονται και 8 γραφομηχανημένοι. 
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Α' 

ΚΩΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

[1] 2047 ’ Ζ58 

Χαρτ. 22X17, αιώνας ιθ' (1880) 

Έπλογίι 

φ. Ό', σελ. 568 

1 (φ. α'). « Εκλογή, άντιγραφεΐσα υπό Ίωάσαφ μονάχου άγιοσαββήτου 

κατά μήνα Ιούνιον ενέτη 1880 » 

2 (φ. β'). Στίχοι. 

ΠοΧλους μεν ήμΐν επνευαεν αϋτη ή βίβλος 

'&είοις πατρασιν (;) Ιξειργαομένονς βίονς 

τζροκύψας άέ τ’ δΐ’ εζοηής χαρδών ηίε 

καί μοι προς αδτ&ν δ.ψ'&ονον αΧτει χάριν 

έμί) δε ταύτη τέρμα χεΙρ έπήγαγεν 

Ίωάσαφ πανδοσιαίον ϋ^ύτον και λαιριώτον. 

3 {φ. γ'). Ή θεία βίβλος αΰτη ήτις καί εκλογή Ιπονομάθη παρ’ Ιμοί... 

Έπονται στίχοι, 

4 (φ. ε'). Πίναξ τής βίβλου ταΰτης. 

5 (φ. θ'). Βίος καΐ πολιτεία του οσίου και θεοφόρου πατρός ήμών 

Νήφωνος, οί ή άρχή : 

6 (σ. 1-124). Εΐ μυστήριον βασιλ^ως κρΰπτειν καλόν... 

Τέλος: ινα διά πρεσβειών αύτοΰ καΐ δεήσεων τΰχοιμεν άπαντες τής 

βασιλείας των ουρανών... 

7 (σ, 125-132). Του εν άγίοις πατρός ήμών Μεθοδίου "Επισκόπου 

Παταρων λόγος περί τών μελλόντων γενέσθαι εν ταΤς εσχάταις ήμέραις, 

δι’ αιτήσεως του εύσεβοΰς βασιλέως Λέοντος του σοφωτστου®. 

’Άρχ. Έν ταΐς εσχάταις ήμέραις του εβδόμου αίώνος Ιπαναστατήσον- 

ται οί Αγαρηνοί.,. 

1 Ό δεύτερος αύξων άρι·&μός εΐναι ειλημμένος έκ τοΰ έντύτιου Καταλόγου τών 
κωδίκων τής Μ. Λαύρας, τοΰ συνταχθέντος ύπό Σπυρίδωνος Λαυριώτου ιατροϋ 
και έπεξεργασθέντος ύπό τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρστιάδου καΐ εκτυ- 

πω·&έντος έν Παρισίοις τω 1925. Συνεχίζεται δέ έν τφ πσρόντι. *0 δέ πρώτος, 6 

εντός αγκυλών, άπαριθ·μεϊ τούς έν τω παρόντι Κσταλόγφ περιγρσφέντας κώδικας. 

Ό τρίτος τέλος, κατ’ αλφαβητικά στοιχεία, δηλοί την ταξινόμησιν. 

2 'Ο κώδιξ βρίύ-ει άνορΟυγραφιών, άς περ άφήκα άδιορθ’ώτους, είμή μόνον τάς 
έν τφ Πίνακι. 

® Μεθ-όδιος Πατάρων ήκμασε (311 ) πολύ άρχσιότερον Λέοντος τοΰ Σοφοΰ 
(865 -912). 

Τέλος: ήμας δέ πάντας γένοιτο ΙπιτυχεΤν τής Χρίστου βασιλείας... 

8 (σ. 133-134). Λόγος ’Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου (ή μάλλον απόσπα¬ 

σμα λόγου). 
“Αρχ. Οΰκ έξεστι μοναχφ δούναι τά υπάρχοντα αΰτοΰ δπου αν βού¬ 

λεται... 
Τέλος: επί σοι γάρ ελπίζω δ Θεός μου ϊνα συ μου φωτίοης τον νουν 

καΐ την διάνοιαν αμήν. 

9 (σ. 135-153). Λιήγησις ωφέλιμος περί έζόδου ψυχής τοΰ άββά Μα¬ 

καρίου τοΰ ΑΙγυπτίου. 

*Άοχ. Πορευόμενός ποτέ δ άββάς Μακάριος δ Αιγύπτιος έν τή ερήμφ, 

ήκολούθησεν αΰτφ “Άγγελος Κυρίου καί εΐπεν αΰτφ. 

Τέλος: τότε εστάθησαν καΐ οί δύο και έδωκαν δόζαν τφ Θεφ. 

10 (σ. 154-156). 'Η κοίμησις τοΰ άγιου Μακαρίου. 

’Άρχ. "ΟτανΙμελλεν δ μεγας Μακάριος νά κοιμηθή Ιν Κυρίφ... 

11 (σ. 157 ■ 164). Περί τής διαφοράς τών Ιν τφ παραδείσφ εύρισκο- 

μένων. 

Άρχ. Είπε κάποιος από τούς αγίους πατέρας,.. 
12. (σ. 165-170). “Οτι αΐ ψυχσΐ τών δικαίων εν ώρςί θανάτου Ιξέρχονται 

μετά άγαλλιάσεως και χαράς, αΐ δέ τών άμαρτωλών μετά οδύνης και πόνου. 

Άρχ. “Ενας ασκητής Ιπεθύμα νά Ιδή ψυχήν άμαρτωλοΰ καΐ δικαίου 

πώς άνασπώνται και εύγαίνουσιν από τό σώμα... 

13 (σ. 171-172). Περί κατακρίσεως παράδειγμα καί περί τοΰ Ιρωτη- 

θέντος παρά Αγγέλου ύπέρ τής ψυχής τοΰ κατακριθέντος που θήναι αΰτήν. 

*Ά ρχ. ’Ήκουσεν Ινας άπό τούς άσκητάς πώς Ινας καλόγηρος Ιπεσεν εΙς 

πορνείαν... 

14 {σ. 173-175). Περί τοΰ μή ταψέντος μετά θάνατον εκ τής πολλής 

ταπεινώσεως αύτοΰ. 

Ά ρ χ. "Ενας αδελφός καλλιγράφος δταν εμελλε νά άποθάνη επαρεκάλεσε 

τον γείτονά του... 
15 (σ. 176). Περί τοΰ μή κατακρίναντός ποτέ τινα έν δλη τή ζωή 

αύτοΰ, δθεν και ού κατεκρίθη. 

Άρχ. ένας αδελφός Φαραωνίτης, δνόμαη Άρέθας... 

16 (σ. 182). Περί κατακρίσεως. 

Άρχ. Έπήγεν δ άββάς “Ισαάκ δ Θηβαίος εις ένα Κοινόβιον... 

17 (σ. 184). "Οτι δ Θεός ταχέως δέχεται τον μετανοοΰντα. 

Άρχ. "Ενας αδελφός ήρώτησε τόν άββά Ποιμένα... 

18 (σ. 187). Περί εύσπλαγχνίας Θεοΰ. 

Άρχ. Άκουσον δέ καί άλλην ιστορίαν... 

19 (σ. 198). Περί τής χάριτος τών Μοναχών. 

Άρχ. ’Έλεγεν δ άγιος “Αντώνιος... 
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20 (σ· 200). Περί της υστερινής καταστάσεως των Μοναχών. 

’Ά ρχ. Μίαν φοράν εκαμνε προσευχήν εις τον Θεόν ό μέγας πατήρ ημών 

Παχώμιος... 

21 (σ. 207). Λόγος παραινετικός του οσίου πατρός ημών Έφραϊμ του 

Σΰρου εις τήν Δευτέραν Παρουσίαν. 

’Άρχ. Είδε τις των Αγίων πατέρων εν δράματι “Αγγέλων Τάγμα 

κατερχόμενον εκ του ουρανοί... 

22 (σ. 211). Περί των έν τφ κόσμφ πολιτευόμενων Μοναχών νουθε¬ 

σία ωφέλιμος. 

"Αρχ. Εκείνοι δπου άπαρνήθηκαν τον κόσμον καΐ εφόρεσαν τό άγιον 

σχήμα και πάλιν είναι ανάμεσα εις τούς κοσμικούς, ολοι είναι γελασμένοι και 

χαμένος ό κόπος τους,.. 

23 (σ. 213). Παροιμίαι χαρμόσυνοι και ωφέλιμοι προς πάντα άν¬ 

θρωπον. 

’Ά ρχ. Ούχ όταν δλισθήσωμεν εν τινι τότε λυπηθώμεν, άλλ“ δταν Ιμμεί· 

νωμεν §ν αύτφ... 

24 (σ. 215). Ερμηνεία περί δικαίων καί αμαρτωλών, πόσαι διαφοραί. 

"Αρχ. Των άνθρώπων άπάντων οί μεν άμαςτωλοί, οί δέ δίκαιοι, άλλα 

καΐ Ιν τοΤς άμαρτωλοϊς καί Ιν τοΐς δικαίοις πολλή ή διαφορά... 

25 (σ. 220). Ίωάννου του Χρυσοστόμου περί μετάνοιας. 

’Ά ρχ. “Έως δτου Ιμπνέεις άπ’ αύτής τής κλίνης κατακείμενος καί -ψυχορ- 

ραγών καΐ τότε μετανόησαν καΐ δέχεται σε δ Θεός,.. 

26 (σ. 222). Περί του μή άπογινώσκειν, ορατέ τον παρόντα αδελφόν 

ποσάκις Ιπόρνευσε καΐ διά μετανοίας έδέξατο αυτόν δ Θεός. 

’Άρχ. “Αδελφός τις οίκων εϊς τά μονήδια, πολλάκις Ιξ ένεργείας του 

διαβόλου έπιπτεν εις πορνείαν... 

27 (σ. 231). Βλέπε τον παρόντα μοναχόν καΐ μίαν παρθένον και νά θαυ- 

μάσης σοφίαν γυναικός. 

’Άρχ. Ήτό τις μοναχός τής Μονής του άββά Χεβηριανου... 

28 {σ. 234). Περί τίνος Επισκόπου πόρνου, ελθόντος εις μετάνοιαν 

μετά τής πόρνης. 

”Αρχ. Έν τή πόλει τής Αιθιοπίας πλησίον τής Γάζης, ήτό τις Επί¬ 

σκοπος ευλαβής και Ιλεήμων... 

29 (σ. 238). Περί του τυφλου τυμβωρύχου, ορα θαΰμα φρικώδες. 

’Άρχ. Δύο τινές μοναχοί άπή?,θον εις τήν Αλεξάνδρειαν ίδεΐν τινα 

φιλόσοφον. Στέφανον δνόματι... 

30 (σ. 241). Έτερον θαΰμα περί τυμβωρύχων φρικωδέστατον βλέπε 
και φρϊξον. 

'Αρχ. Άββάς Ιωάννης ό Ηγούμενος τής μονής των Γιγάντων, διη- 

γήσατο ήμΐν... 
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31 {σ. 246). Παράδειγμα περί ελεημοσύνης και οτι αληθώς ο ελεών πτω¬ 

χόν δανείζει Θεφ. 
’Άρχ- Είς τάς ημέρας του Πατριάρχου Άλεξανδρείας Θεοφίλου... 

32 (σ. 2δ1). Περί τίνος γυναικός καΐ τοΰ τέκνου αυτής άσκητευσάντων 

εν τινι νήσφ. 

’Άρχ. Μοναχός τις ενάρετος καί ιερεύς διηγήσατο ήμΐν λέγων ούτως... 

33 (σ. 258). Περί των συμφωνησάντων τεσσάρων πρεσβυτέρων. 

’Άρχ. Είπε τις Γέρων δτι ήτον τέσσαρες πρεσβύτεροι... 

34 (σ. 261). Περί τής μαγικής τέχνης εις τήν απώλειαν. 

’Άρχ. Έν ταΐς ήμέραις τοΰ φιλοχρίστου βασιλέως Μαυρίκιου... 

35 (σ. 266). Περί τής θείας Μεταλήψεως και τίς έστιν δ ραπίσας τον 

Χριστόν. 

’Άρχ. Έν τή νήσφ Κύπρφ ΙστΙ τό εμπόριον δνομαζόμενον δαδαί (;) 

ένθα εστί μοναστήριον λεγόμενον τοΰ Φιλοξένου... 

36 (σ. 268). Περί τοΰ Πατριάρχου Άμώς τοΰ καταφρονήσαντος τό 

μοναχικόν σχήμα. 

’Άρχ. Έγένετό ποτέ Αρχιεπίσκοπός τις τής Άγιας τοΰ Χρίστου καί 

Θεοΰ ήμών Πόλεως Τερουσαλήμ, δνόματι Άμώς. 

37 {σ. 270). Περί τοΰ Ιλευθερώσαντος τήν μητέρα αύτοΰ Ικ τής κολά· 

σεως διά των Ιλεημοσυνών. 

Άρχ. Διηγήσατο ήμΐν δ Άγιώτατος Πατριάρχης Άλεξανδρείας Θεό¬ 

φιλος... 
38 (σ. 280). Περί τής μετά πίστεως καί εύλαβείας έξομολογήσεως μιας 

γυναικός. 

Άρχ. Είς τήν Αλεξάνδρειαν ήτό τις γυνή ένδοξος καί περιφανής... 

39 (σ. 285). Περί συκοφαντίας καί φθόνου θαΰμα παράδοξον καί περί 

υπομονής. 

Άρχ. Άντίοχός τις μοναχός εύ?ωβής καί φοβούμενος τόν Θεόν... 

40 (σ. 291), Διήγησις περί τοΰ γενομένου θαύματος έν Αφρική, εν πόλει 

Καρθαγένη, ορα καί φρίξον. 
Άρχ. Εις τούς χρόνους τοΰ βασι?ώως “Ηρακλείου... 

41 {σ. 298). Περί τίνος μοναχοΰ δράτε καΐ φρίξατε. 

Άρχ. Διηγήσατο τις περί τίνος μοναχοΰ... 

42 {σ. 305). Νουθεσίαι από διαφόρων βιβλίων των δσίων πατέρων 

λίαν ν|)υχωφελεΐς... 

Άρχ. Πρώτον μέν οφείλει δ ήσυχάζων... 

43 (σ. 307). Περί διαφοράς των αμαρτημάτων. 

44 (σ. 399). Πώς δεΐ μαρτυρήσαι υπέρ Χρίστου, 

45 (σ. 312), Περί ήσυχίας τοΰ νοός. 

Άρχ. Εΐ τις οργίζεται ή θυμοΰται ή φιλονικεί... 
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46 (σ. 317). Περί του αββα Μαρίνου. 

’Άρχ. "Εναν καιρόν ήτόν τις άνθρωπος, τό όνομά του Ευγένιος... 

47 (σ. 329). Περί του επισκόπου Παυλίνου. 

’Άρχ. Κατανόησον αδελφέ πώς οΐ παλαιοί "Αγιοι Πατέρες... 

48 (σ. 338). Περί του μαλακά φοροΰντος άσκητοΰ. 

’Άρχ. Μοναχός τις, Ρωμαίος ών, φκησεν εν τ^ σκήτχι εγγύτερον της 
Εκκλησίας... 

49 (σ. 343). Περί του Άσηνα, δν επλάνεσεν ο διάβολος άναληφθηναι 

εν πυρίνφ άρματι. 

’Άρχ. Ε’ις την ’Έδεσσαν ητό τις αδελφός έγκρατής, τό όνομά του 
’Ασηνας... 

50 (σ. 345). Περί του διαβόλου οτι Ιάν μετανοηση σωθήσεται. 

’Άρχ. Γέρων τις των μεγάλων, ύπερβάς καί νικήσας τούς πειρασμούς 
των δαιμόνων... 

51 (σ. 350). Περί των δαιμόνων, ότι Ιξετάζονται ύπό τού άρχηγοΰ 

αύτών Σατανα. 

*Ά ρχ. ’Έλεγε κάποιος άπό τούς Γέροντας τούς Θηβαίους δη εγώ ί^μουν 

τέκνον Ιερέως των ειδώλων... 

52 {σ. 253). Περί τού ΰποτακτικού τού επτάκις στεφανωθέντος Ιν 

μι§ νυκτί. 

’Άρχ. Γέρων τις ήτον είς τήν Θηβαίβα καθεζόμενος εις ενα σπη· 

λαιον... 

53 (σ. 357), Περί ςριλαργυρίας τού Επισκόπου Ίωάννου. 

’Ά ρ χ. Μίαν φοράν Ιπηγεν Ινας ίεροδιάκων από τά Ιεροσόλυμα είς την 
Κύπρον... 

54 (σ. 362). Περί ελεημοσύνης, 

’Ά ρχ. Ό έν άγίοις πατήρ ήμών Γρηγόριος ήτο τό πρώτον “Ηγούμενος 

εις ένα μοναστήριον καί μίαν φοράν ήλθε πρός αυτόν ένας ζήτουλας,,. 
55 (σ. 365). Περί πολυλογίας. 

’Άρχ. Ήτο μία καλογραία είς μίαν χώραν λεγομένην Σαβίνην... 

56 {σ. 367). "Οτι ού δεΐ τούς μοναχούς βραδύνειν εν πόλεσι, 

’Άρχ. Διηγήσαντο οΐ μαθηταί τού αγίου Εύλογίου... 

57 (σ. 369). Περί τού έμποδίσαντος τον δαίμονα έκ τής οδού αυτού διά 
προσευχής. 

’Άρχ. Είς τον καιρόν οπού εβασίλευεν Ίουλιανός ό παραβάτης... 

58 (σ. 371). Περί τού άπιστούντος οτι τό σώμα Χριστού ή κοινωνία 
εστίν. 

’Άρχ, Έδιηγήθη ό άββάς Δανιήλ λέγων... 

59 (σ. 376). Περί τού πώς οΐ άξίως κοινωνούντες μεγάλης χάριτος 
άξιούνται. 
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"Αρχ, Ακούσατε καί άλλην διήγησίν τίνος αγίου Γεροντος διά κάποιον 

Επίσκοπον... 

60 (σ. 383). Πώς δει κοινωνεΐν. 

’Άρχ. Πολλούς βλέπω οπού μεταλαμβάνουν... 

61 (σ. 387). Περί νηστείας. 

’Άρχ. Ήρώτησάν τινες τον άββάν Ποιμένα περί νηστείας πώς δει 

γίνεσθαι καί είπε... 

62 (σ. 389). Περί τής άπρεπούς ελεημοσύνης. 

’Άρχ. Μίαν φοράν καθεζομένου τίνος αγίου πατρός... 

63 (σ. 392). Περί τού μοναχού Δούλά. 

’Άρχ. Διηγήσατο δ άββάς Δανιήλ δτι Ιγένετό τις μοναχός Ιν κοινοβίφ 

Δούλάς όνόματι... 

64 (σ. 399). Περί ύπομονής, 

’Ά ρχ. "Ελεγε κάποιος Γέρων άσκητής οτι μίαν φοράν επαράγγειλα ενός 

καλλαγρσφου νά μού γράψη τρία βιβλία... 

65 (σ. 404). Περί τού μή προσεύχεσθαι παραλόγως. 

’Άρχ. Όπόταν προσευχώμεθα πρέπει νά γινώσκωμεν... 

66 (σ. 407). "Οτι καί είς τήν κοινήν τράπεζαν πρέπει νά Ισθίωμεν 

μετ’ εύλαβείας. 

’Ά ρχ. Ακούσατε άδελφοί καί πατέρες τί παραγγέλλουν οΐ άγιοι καί 

πεφωτισμένοι Πατέρες τής Εκκλησίας μας. 

67 (σ. 416). Παράδειγμα περί Ιλεημοσύνης. 

’Άρχ. Ήτο κάποιος ’Άρχων τού παλατίου Μαγιστριανός... 

68 (σ. 420). Περί ελεημοσύνης. 

’Άρχ. Είς τήν Αντιόχειαν τήν μεγάλην ήτο πολλών λογιών διακονίαι 

καί ύπηρεσίαι τής ελεημοσύνης... 

69 (σ. 424). Περί τών δύο μοναχών μεταστραφέντων εν τφ κόσμιρ καί 

αύθις μετανοησάντων. 

’Άρχ. Δύο καλόγεροι επολεμήθησαν από τής πορνείας καί επήγαν καί 

έλαβαν γυναίκας... 
70 (σ. 427). Περί τού γενομένου μοναχού άρχιληστού συν τοΧς δώδεκα 

μαθηταϊς αυτού. 

’Άρχ. Έδιηγήθηκέ μας κάποιος από τούς αγίους πατέρας... 

71 (σ. 435). Περί τίνος παιδιού τών Εβραίων βαπτισθέντος θαύμα 

φρικώδες. 

"Αρχ. Διηγήσατό τις φιλόχριστος διάκονος άπό τήν Μελιτινήν... 

72 (σ. 441). Περί τού φίλαργύρου κηπουρού καΐ περί ελεημοσύνης παρά¬ 

δειγμα. 

’Άρχ: Είς μίαν χώραν ήτό τις κηπουρός... 
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73 (σ. 443). Περί της καλογραίας της εμπεσουσης εις πορνείαν και 

έλθοΰσης εις μετάνοιαν. 

"Αρχ. Έδιηγηθη τις των πατέρων δτι εις την Θεσσαλονίκην ητο άσκη~ 

τήριον παρθένων γυναικών... 
74 (σ. 44δ). Περί του γενομένου μονάχου συν τοϊς τέκνοις αυτοΰ και 

τχί γυναικί. 
"Αρχ. Κάποιος αρχών του παλατιού Ίλλοΰστριος το αξίωμα, δνόματι 

Παύλος. 

75 (σ. 447). Περί τής αρετής του λαχανά. 

’Άοχ. ®Ητον ένας Γέρων καθήμενος εις την έρημον... 

76 {σ. 452). 'Ότι ή ταπείνωσις μόνη διώκει τούς δαίμονας. 

’Άρχ. ’Έλεγεν ή όσια Θεοδώρα ότι ούτε άσκησις... 

77 (σ. 454). Πώς δει προσευχεσθαι άδιαλείπτως κατά τον “Απόστολον 

Παύλον. 
“Άρχ. Μίαν φοράν ύπήγαν είς τον άββαν Λοΰκιον εις τον λεγόμενον 

Ινατον... 
78 {σ. 456). Περί τού λαβόντος τον μισθόν εκ Θεού, διά τό φέρνειν 

μακρόθεν το νερόν. 

"Α ρχ. Ένας Γέροντας Ικάθετο εις τήν έρημον... 

79 (σ. 458). Περί τής βοήθειας τού Θεού οπού στέλλει είς τούς δούλους 

αυτού δταν Ιλπίζωσιν είς αύτόν. 

’Άρχ. Μίαν φοράν ένας Γέροντας καθεζόμενος μοναχός εις Ινα κελλίον 

ήσθίνησε και δέν είχε κανένα νά τον ύπηρετήση... 
80 (σ. 460). Παράδειγμα περί κατακρίσεως και πόσης χάριχος υστερεί¬ 

ται δ κατακρίνων. 

’Άρχ. Έτον δύο αδελφοί μεγάλης αρετής εις ενα κοινόβιον... 

81 (σ. 464). Περί τών μοναχών τών μή δεξαμενών τήν ελεημοσύνην 

δΓ ακτημοσύνην. 

’Άρχ. Ήλθε κάποιος πλούσιος από ξένης καί ήφερε πο?.λά φλωρίσ εις 

τον σκήτην καί επαρακάλει τον πρεσβύτερον νά τά μοιράση εις τούς αδελ¬ 

φούς... 

82 (σ. 467). Περί τού κλέπτοντός τίνος Γέροντος. 

’Ά ρ χ. Εις τήν σκήτην ήτό τις αδελφός καΐ ήτο γείτονας ενός αγίου 

γέροντος... 
83 (σ. 469). Περί τού βλέποντας τούς Αγγέλους. 

’Άρχ. ’Έλεγε κάποιος από τούς αγίους πατέρας... 

84 (σ. 472), Περί τού άοράτως βλέποντας τήν χάριν τών επτά Μυ^ 

στηρίων. 

’Άρχ. "Αλλος πάλιν διορατικός και θαυμαστός Γέρων εβλεπε τήν δόξαν 

τού Θεού... 
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85 (σ. 473). Περί τών δύο μοναχών, τοπικού καί ξένου. 

’Άρχ. Είπεν ένας γέροντας από τούς αγίους πατέρας οτι ήσαν δύο 

καλόγεροι... 
86 (σ. 476). Περί τού βουλομένου θρέψαι τήν μητέρα αυτού καί άορά¬ 

τως βμποδισθέντος. 

’Άρχ. Είπεν ένας Γέροντας οτι ήτον ένας αδελφός ευλαβής κατά πολλά 

καί είχε μητέρα πτωχήν... 

87 (σ. 481). Περί τού υποτακτικού τού διορθώσαντος τον θυμόν τού 

γέροντος αυτού. 

’Άρχ. *Ητον ένας άναχωρητής ευλαβής καί διακριτικός... 

88 (σ. 486). Περί τού πολεμηθέντος αδελφού είς πορνείαν καί μή νίκη- 

γΙ 

θέντος. δθεν καί στεφάνων ήξιώθη. 

’Άρχ. Δύο άδελφοί άπό ενα κοινόβιον Ιπήγαν δΓ ύπηρεσίαν τού μονα- 

στηρίου είς μίαν χώραν... 

89 (σ. 489). Περί τών δύο μοναχών δ είς άναχωρητής καί δ Ιτερος 

Ηγούμενος. 

’Άρχ. Δύο τινές Ισυμφώνησαν' νά γένουν καλόγεροι... 

90 (σ. 491). Περί τού ύπερηφάνου κοινοβιάρχου μή δεξαμένου τον Κύ¬ 

ριον Ιν σχήματι πτωχού. 

’Άρχ. Ήτον Ινας κοινοβιάρχης καί είχε πολλήν δόξαν άπό τούς άν 

θρώπους... 

91 (σ. 495). Περί τής αρετής τού ξυλοφόρου ΑΙθίοπος καί δ'τι διά 

προσευχής αυτού βροχήν ούρανός εδωκεν. 

’Άρχ. Μίαν φοράν Ιγινεν είς μίαν χώραν άβροχία καί ξηρασία πολλή... 

92 (σ. 498). "Οτι δ πόλεμος τής πορνείας εκ τής πολυφαγίας καί πολυ¬ 

ποσίας προέρχεται. 
’Άρχ. "Ενας αδελφός άπό τήν Αίγυπτον είχε πόλεμον τής σαρκός... 

93 (σ. 500). Περί τού πολεμουμένου είς πορνείαν χρόνους δώδεκα. 

’Άρχ. Ένας Γέρων ενάρετος, Πάχων ονομαζόμενος εκαθίζετο είς τήν 

σκήτην... 
94 (σ. 505). Περί τής μεγαλόψυχου υπομονής τού υποτακτικού καί διά 

προσευχής αυτού έσωσε καί τον Γέροντά του. 
’Άρχ. Ήτον ένας γέροντας κατσικών είς τά κελλία τά λεγόμενα ερημικά, 

έξωθεν τής Αλεξάνδρειάς... 
95 (σ. 509). Περί τού μή λαβόντος ελεημοσύνην, διδαχθείς υπό Άγ- 

γ'έ.λου. 

’Άρχ. Μίαν φοράν επήγεν είς τήν Ραϊθώ ένας άνθρωπος πλούσιος καί 

εμοιραζε τον π?ιουτον του εις ολους τους μονάχους... 

96 (σ. 511). "Οτι δταν ημείς θέλωμεν δέν μάς βλάπτουν οί πονηροί 

λογισμοί. 
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’Άρχ. "Έναν αδελφόν επείραςαν οί πονηροί λογιοίλοι και είχε μεγάλην 

λύπην... 
97 {σ. 514). Περί του τυπτοντος την εαυτοΰ σάρκα ϊνα ελθη αϋτφ πάθος 

σωτήριον. 
“Άργ. “Ενας αδελφός άφήκε τον κόσμον και Ιμόνασεν εις το ορος τής 

Νητρίας... 
98 (σ. δίβ). Πόσον ωφελεί ή υπομονή και δτι ό Ιχων αυτήν υπερβαί¬ 

νει πασαν αρετήν. 

*Ά ρ χ. Έπαρακάλεσεν ένας από τους αγίους πατέρας τον Θεόν... 

99 (σ. 519). Περί του πώς ό διάβολος ποικιλοτρόπως πολεμεϊ τον 

άνθρωπον. 
’Άρχ. Ό σββάς Μακάριος κατφκει είς τήν μεγάλην έρημον μοναχός... 

100 (σ. 524). Περί του ρίψαντος τό τέκνον αΰτοΰ εΐς τήν φωτιάν δρα 

υπακοήν. 

’Άρχ. “Ενας άνθρωπος κοσμικός είχε παιδία τρία... 

101 (σ. 526). Περί τής άρετής των δυο κατά σάρκα άδελφών. 

Άρχ. Δυο άδελφοι κατά σάρκα Ιπήγαν καΐ Ικατοίκησαν εις μονα- 

στήριον... 
102 {σ. 530). Περί των σκανδαλισΟέντων δυο άδελφών. 

’Ά ρχ. Έλεγεν δ άββάς Νικήτας περί τινων δυο άδελφών δτι ήλθαν νά 

καθίσουν είς §να κελλί νά περάσουν τήν ζωήν των ασκητικά... 

103 (σ. 532). Περί του θέλοντας Ιξετάσαι τάς κρίσεις του Θεοΰ και διδα* 

χθέντος υπό Αγγέλου. 
’Άρχ. Γέρων τις ενάρετος άπό τούς δσκητάς εΐχ,ε παρρησίαν προς τον 

Θεόν... 
104 (σ. 540), Περί τού άββά Παύλου τού άπ?νθύ. 

“Αρχ. Ό άββάς Παύλος ό άπ?^ούς δ μακάριος, ό τού άββά Αντωνίου 

μαθητής, διηγήσατο τοίς πατράσι... 
105 (σ. 547). Περί τού σφραγίσσντος τον δαίμονα μέσα είς τό σταμνίον, 

πάνυ ωφέλιμον. 

’Άρχ. Διηγήσατο ήμΐν ο άββάς Πίωρ λέγων... 

Έν τέλει (φ. 559) εύρηνται οΐ έ|ής στίχοι, 

^Ωδε τιέρας εϊληφεν ή βίβλος αντη 

υπό χείρός εμοϋ ’Τωάσαφ 

Μονα,χον Λερίον κα'ι οΐ άναγινώοκοντες ερρεοο'&^ε τιαντες 

εί μεν άέ οφαλερδν εϊρψαί τι έν ταντη 

ένεκεν τούτον δέομαι σνγγνωτε μοι 
3 η ! ._! X αννρίυηινυν και γαρ ιν ν.», ον.. 

Έτελειώθη δέ εις τούς 1880 Μαΐου 20. 

Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μ. Λαύρας 

Ό κώδιξ πο?.υτελώς δεδεμένος διά δέρματος ερυθρού και μετά πολλής 

Ιπιμελείας και φιλοκαλίας γεγραμμένος. Κοσμείται δέ διά θαυμάσιων έγχρω¬ 

μων αψίδων, έπιτίτλων και καλλιτεχνικών αρχικών γραμμάτων μεγάλου μεγέ¬ 

θους, άπερ άποτελούσι τεκμήριον τής εύγενούς άμίλλης τού γραφέως προς 

τούς παλαιούς κωδικογράφους. 

[2] 2048 Ζ59 

Χαρτ, 23x18, αιώνος ιθ' (1879) 

*Αποΰτολία6ς Σύλλογος 

φ. β', σελ. 231 

(φ, α'). Έν άρχή: «Πίναξ τής Βίβλου ταύτης». 

(φ. β'). «Άποστολικός Σύλλογος» Ιγράφη παρά τού Ιν μοναχοΐς Ιλα- 

χίστου Ίωάσαφ Ιν τή 'Ιερρ Λαύρρ Σάββα τού Ηγιασμένου, Μαΐου 2, 1879, 

1 (σ. 1). 'Η μετάστασις τού Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Εύαγγελι- 

στού, φίλου, παρθένου, επιστήθιου, ήγαπημένου Ίωάννου τού Θεολόγου, 

Άρχ. Ούτος Ικατάγετο άπό ενα χωρίον εύτελές τής Γαλιλαίας... 

Τέλος: ή ποιος θέλει νομίσει περί τούτου κατά άλλον τρόπον. 

2 (σ. 43). Τού άγιου Αποστόλου Θωμά. 

Άρχ. Μετά τήν φριχτήν και Ινδοξον τού Δεσπότου Χριστού Άνά- 

ληψιν... 

Τέλος: και άφήκε τήν πρόσκαιρον βασιλείαν διά νά άπολαύση τήν 

αιώνιον... 
3 (σ. 76). Τού αγίου Ινδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Φιλίππου. 

"Αρχ. Ούτος ήτον άπό τήν χώραν Βηθσυϊδά... 

Τέλος: κηρύττοντες τό τού Χριστού Εύαγγέλιον... 

4 (σ. 96). Τού αγίου Αποστόλου και Εύαγγελιστοΰ Ματθαίου. 

’Άρχ. Ούτος ήττον άπό τήν Κανά τής Γαλιλαίας... 
Τέλος: νά εχετε ηδονήν άνέκφραστον και ευφροσύνην άνεκδιήγητον... 

5 (σ. 112). Είς τίιν περίοδον καΐ τον υπέρ Χριστού θάνατον τού αγίου 

και πανευφήμου Αποστόλου Άνδρέου τού Πρωτοκλήτου. 

Άρχ. Πολλαϊς φοραις έσυλλογίσθηκα, ευλογημένοι Χριστιανοί... 

Τέλος: Ούτως ας άγωνιζώμεθα ΐνα τής μέν κολάσεως ελευθερϋ^θώμεν, 

τής δέ βασιλείας τών ουρανών έπιτύχωμεν... 

6 (σ. 162). ΕΙς τάς περιόδους καΐ τον υπέρ Χριστού θάνατον τών αγίων 

ενδόξων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. 

“Αρχ. Άπό τρία πράγματα λέγουσιν οι “Αγιοι τής Εκκλησίας μας... 

Τέλος: αυτά άς πασχήσωμεν νά τελειώσωμεν ινα και δ Θεός άξίώση 

ημάς τής αιωνίου αυτού βιχσιλρίας... 

7 (σ. 216). 'Η επάνοδος τού λειψάνου τού άγιου ενδόξου Αποστόλου 

Βαρθολομαίου. 
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"Ά 0 Χ· Καιρός επιτήδειος είναι εις εμέ... 
Τέλος: τοΐς μετά πίστεως αύτφ προστρέχουσιν εις δόξαν του *Υπερα· 

γά'θου Θεοΰ. 

8 (σ. 223). Μνήμη του “Αποστόλου “Ιούδα. 

’Ά ρ χ. Οΰτος ήτον από τούς δώδεκα Αποστόλους... 

Τέλος: και ελαβε παρ“ αυτού τον του μαρτυρίου αμαράντινον στέ¬ 

φανον. 
9 (σ. 226). Μνήμη τού αγίου ενδόξου “Αποστόλου Τακώβου αδελφού 

“Ιωάννου τού Θεολόγου. 

’Άρχ. Οΰτος ήτον υιός μέν Ζεβεδαίου.,. 
Τέλος: καθώς περί τούτου γράφει τό δωδέκατον κεφάλαιον των 

Πράξεων. 
10 (σ. 228). Μνήμη τού άγιου Αποστόλου Χίμωνος τού ζηλωτού. 

“Άρχ, Οΰτος δ άγιος Απόστολος Σίμων είναι δ ϊδιος εκείνος δπού 
ονομάζεται και Ναθαναήλ.., 

Τέλος: Ζηλωτής δέ ώνομάσθη διότι είχε ζήλον πολύν, ήγουν άγάπην 
θερμήν καΐ ύπερβάλλουσαν πρός τον Θεόν. 

11 (σ. 230). Μνήμη τού αγίου Αποστόλου Ιακώβου τού *Α?ι.φαίου. 

’Άρχ. Οΰτος ήτον Ινας άπό τούς δώδεκα “Αποστόλους... 

Τέλος: και ετζι εΐς τόν ποθούμενον Χριστόν παραδίδει τό πνεύμά του. 

Έν τελεί επονται οί έξης στίχοι. 

Πέτρε καΐ Παύλε, του Λόγον άρυτήρες, 

'Άνδρέα, Ίάκοοβε καΐ "Ιωάννη σοφέ 
ΒαρΰολομαΙε και Φίλιπηε, Θωμά, Ματϋαΐε 
Σίμων, "Ιούδα, ΰεΐε "Ιάκωβε 
παγκόσμιε, πάντιμε των Μαϋητών δωδεκάς, 

οΐ εν τώ κόσμφ κηρύζαντες την Παναγίαν Τριάδα 
φύσει Θεόν αΐδιον τής "Εκκλησίας 
οΐ αλάξευτοι όντως πύργοι καΐ στύλοι άοάλ^εντοι 
τφ Αεσπότη των δλων Ικετεύσατε [πρεσβενσατε 
ή τόν Δεσπότην των δλων Ικετεύσατε] 

σωϋήναι ήμάς. 

Και οΰτος ο κώδιξ ως και οι κατωτέρω ΰπ“ αρ. Ζ61, 62, 63 κεκοσμη- 

μένοι εισΐ δι“ επιτίτλων, προμετωπίδων και αρχικών καλλιτεχνικών γραμμά¬ 

των, καθύ υπό χΰΰ αΰιϋύ γραψέοίς γραφέντες, του μακαρίτου Ιωάσαφ Αγιο- 

σαββίτου τού εκ τής νήσου Λερού, τού μετέπειτα κοινοβιάσαντος έν τη 
καθ’ ήμάς Τέρα Λαύρα, εξ οΰ και Λαυριώτου, καΐ άποβιώσαντος εν αύτη 
τόν “Οκτώβριον τού 1936. Προσετέθησαν δέ εις την Βιβλιοθήκην τής Περέις 
ημών Μονής και τά πέντε ταϋτα χειρόγραφα παρά τού Γέροντος Σάββα 
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Τεροδιακόνου Λαυριώτου τού Σαμίου, κατά πνεύμα υΙού τού γεγραφότος, 

βρίθουσι δέ σολοικισμών και ανορθογραφιών κλπ. 

[3] 2049 Ζ60 

Χαρτ. 23X17, αιώνος ιθ' (1888) 

"Αγιον "ΕφραΙμ εύχαΙ 
σελ. 8 και 4 φύλ. άγραφα 

1 (σ. 1). Τού οσίου Πατρός ημών Έφραιμ ευχή εις τόν Κύριον ημών 
Ίησούν Χριστόν. 

’Άρχ. *0 αναμάρτητος Υιός τού Θεού... 
2 (σ. 6). Τού αυτού ευχή πρό τού ΰπνώσαι. 
"Αρχ. Κύριε Ιησού Χριστέ δ Θεός ήμών, δ την αγίαν σου Μητέρα 

τιμιωτέραν άναδείξας των επουρανίων Δυνάμεων... 

[4] 2050 Ζ61 

Χαρτ, 23X18, αΙώνος ιθ' (1878) 
Βιβλίον ΙΙατερικδν 
φ. ς·', σελ. 436 

1 (φ. α'). Βιβλίον Πατερικόν, Ιγράφη διά χειρός τού Ιν μοναχοΐς Ίωά· 

σαφ Σαββαίτου Ιν τή ίερ^ Λαύρςι τού άγιου Σάββα 1878. 

2 {φ. β'). Στίχοι είς τήν Θεοτόκον. 

Μαριάμ Παντάνασσα Μήτηρ Κνρίον, 

φρούρει παναλκεΐ ίσχύϊ ύίειοτάτη 
τούς άναγινώακοντας τήν βίβλον ταύτην 
είς ψυχικήν ώνησιν άπλότητι καρδίας 
τόν δλ γράψαντα ρνσαι πυρός γεένης. 

Και κατωτέρω ετεροι στίχοι ικετήριοι πρός τήν Θεοτόκον. 

"Ορος Θεόν κατάσκιον, Παρϋένε Παναγία, 
τους εν τω κόσμφ φνλαττε ώς ήμών προστασία 

3 (φ· γ'). “Έτεροι στίχοι εις τήν Θεοτόκον κατ’ άλφάβητον. 

"Άνοιξον δέομαι "Αγνή τά ταπεινά μου χείλη 
τον άννμνεΐν και έπαινεΐν τά σά καΐ άναγγέλ.λειν 
Βάτον σε είδε Μωνσής κλπ. μέχρι τού Ω. 

4 (φ, ε'). Πίναξ αναλυτικός τών περιεχομένων, 

δ (σ. 1). Προοίμιον τής παρούσης βίβλου. 

"Αρχ. Ώ μοναχέ, οπού άπαρνήθης κόσμον καί τά εν κόσμφ... 
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6 (σ. 4), Βίος εν συνόψει του άγιου Νείί.ου [του Αθωνίτου]. 

’Άρχ. Ό μιαχάοιος Νείλος πατρίδα μέν ε!χεν την Τζακωνίαν εις την 

Πελοπόννησον, από χωμοπολιν καλουμένην Αγιος Πέτρος... 

7 (σ. 12). Άρχη συν Θεφ των θαυμάτων και έμφανείας του οσίου και 

Θεοφόρου πατρός ημών Νείλου, διδασκαλιών και νουθεσιών και παραινέ¬ 

σεων προς τούς έν 'Άθφ και απανταχού οίκούντας Μονάχους. Εύλόγησον 

Πάτερ. 
°Άρχ. Μοναχός τις Θεοφάνης τοΰνομα ^λθεν από Καισαρείας εις το 

"Αγιον "Ορος κατά τό έτος 1805... 

8 (σ. 52). Περί της εύρέσεως τών τίμιων λεπράνων τού οσίου πατρός 

ημών Νείλου. 
’Άρχ. οι Μονάχοι της Χκητεως τών Καυσοκαλυβίων καΐ οι κελλιώται 

τών σπανών... 

9 (σ. 74). Όπτασία φοβερά απειλής τρομεράς προμηνυούσης οργήν θεή- 

λατον, έπερχομένην είς τό ’Όρος εξ άμαρτιών μας. 

’Άρχ. Αφού ^γραψεν ό Θεοφάνης τά εις τό ύαλίον τυπωθέντα Ικεϊνα 

θαυμαστώς γράμματα... 
10 (σ. 85). Όμιλία διεξοδική τού *Αγίου (Νείλου) περί ήσυχαστών. 

"Αρχ. Ακούσατε, ώ Ιερομόναχοι και μοναχοί... 

11 (σ. 109). Διήγησις τού αγίου περί γέροντός τίνος. 

’Άρχ. Εις τήν έρημον τού Ίορδάνου... 

12 (σ. 125). Διήγησις Ιτερα. 
"Αρχ. ΕΙς ^να κοινόβιον εύρίσκετο είς πνευματικός καταφρονητής τών 

θείων κανόνων... 
13 (σ. 135). Περί τού άρτου οπού δ “Αδάμ μετά τήν παράβασιν ήσθιεν 

είς τήν Ιξορίαν του. 
14 (σ. 140). Περί τής άργολογίας οπού γίνεται είς τήν τράπεζαν, πόσην 

βλάβην ψυχής προξενεί εις τούς μοναχούς και εις παντας. 

"Α ρχ. Ό ψυχικός θάνατος δπού προέρχεται από τήν άργολογίαν τής 

τραπέΐίης... 
15 (σ, 147). Περί τού εσχάτου αΐώνος καΐ εσχάτων μοναχών. 

"Αρχ. Διά τούτο σάς λέγο) όταν πσρέλθωσιν από τού νύν καιρού... 

16 (σ. 148). Περί τής δγδόης Συνόδου. 

“Ά ρχ. Εις δέ τήν εποχήν οπού άδήλως θέλει γίνει νέα ή όγδοη Σύνο¬ 

δος, ή οποία θέλει διαλέξει τήν φιλονεικίαν και νάκαθσρίση τον καλόν σϊτον 

από τον κακόν, τήν "Ορθοδοξίαν από τάς αιρέσεις... 

17 (σ. 158). Περί τής έλεύσεως τού άντιχρίστου.. 

’Ά ρχ. Πριν τής ελεΰσεως τού αντίχριστου τού αισθητού θέλει σκοτισθή 

ή διάνοια ιων ανθρωπιών τα πληθυνθή ή ανομία και η 

ασέβεια... 
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18 (σ. 173). Περί τών κηρίων τού μνημοσύνου υπόδειγμα. 

"Άρχ. Είς ευλαβής και ενάρετος άπαρνηθεις^τόν^κόσμον... 

19 (σ. 183). Διήγησις περί τού βοσκού τού απλού. 

"Άρχ. “Ετυχέ ποτέ καί άπέρασεν άπ" εκείνα τά μέρη ένας ερημίτης... 

30 (σ". 194). Τού εν άγίοις πατρός ημών "Αθανασίου ^Αρχιεπίσκοπου 

^Αλεξάνδρειάς λόγος εις τό θαύμα τό γεγονός εν Βηουτφ περί τής τίμιας και 

σεβάσμιας εΙκόνος τού Κυρίου και Θεού ήμών, ^ 

”Αρχ. ’Άρατε τούς δφθαλμούς ύμών καΓίδετε το κοινον και παράδοξον 

θαύμα, δπερ γέγονε νύν εν ταΤς ήμέραις ημών... ^ ^ ^ 

31 (σ. 202). Διήγησις περί τίνος βασιλέως τών ΑΙθιοπων. 

"Αρχ. Διηγήσατο μέγας Γέρων λεγων: δτι βασιλέα έγνώριζον τών 

Αίθιόπων, Χριστιανόν καί έλεήμονα μέγαν... 
32 (σ. 206). Θαύμα περί άλλου τίνος βασιλέως. 

’Άοχ. Φαίνεται εις τον Λειμώνα τών άνθέων δτι ήτον ένας βασιλεύς 

είς τήν Φραγκίαν περισσά πλούσιος καί ευτυχής... 
23 (σ. 220). Βίος καί μετάνοια τής μακαρίας Ταϊσίας τής ποτέ πόρνης. 

"Άρχ. Αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, βούλομαι διηγησασθαι 

ύμΧν τήν φαίδραν ταύτην καΐ θαυμαστήν διηγησιν... 

24 (σ. 225). Διήγησις τού θαυμαστού καί πολύπαθους όσιου πατρός 

ήμών Σερβίου καί τής μετά τήν αύτοϋ κοίμησιν καταδρομής τής σκήτεως 

αυτού, τήν όποιαν δ άγιο; Νείλος Ιδιηγήθη προς τον Θεοφάνην. 

"Αρχ. Ούτος δ δσιος πατήρ ήμών Σέρβιος ήτον άπό τήν Σερβίαν... 

25 (σ, 323). Περί καταχρήσεως τών κοινοβίων καί ιδιορρύθμων μονών. 

"Άρχ. Τήν σήμερον δμαις δλα τά παρέβηκαν καί κατεφρόνησαν... 

36 (σ. 325). "Οη δ δσιος Νείλος άπεστάλη παρά Θεού Ινα Ιλέγξη τήν 

παρανομίαν ϊνα μή άπωλεσθώσι κακιΰς οι άπειθεΐς. 
"Α οχ. Διά τούτο πάλιν σάς λέγω έξ αγάπης καί λύπης κινούμενος.^.. 

37 (σ. 330). Λόγοι παραπονηηκοΐ τής Θεοτόκου προς τούς μοναχούς 

τού "Όρους. 
"Αργ. Λαός μου τί εποίησά σοι καί τί μοι άνταπεδωκας 
28 (σ. 333). "Ότι δ άγιος μεσιτεύει νά μή αναχώρηση ή Θεοτόκος. 

"Άρχ. Δυσωπήσατε πατέρες τήν Θεοτόκον νά μην αναχώρηση... 

29 (σ. 337). Ευχή τού αγίου. 

*Άρχ· *Α?Α" ά) Κυρία Θεοτόκε Παρθένε... 

30 (σ. 338). Έπανάληψις τού αγίου πρός προτροπήν μετάνοιας. 

"Αρχ. ’Ώ όσιώτατοι πατέρες, άπαξάπαντες οι εν τφ "Όρει τούτφ... 

31 (σ. 342). Ειδοποίησις μέ ποιον τρόπον μέλλει άναχωρήσαι ή Θεοτό¬ 

κος εκ τού "Όρους τού "Αθω 
"Άρχ. Μέ ποιον δέ τρόπον άρά γε μέλλει έξελθεΐν έκ τού Ορους 

τούτου. 
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32 (σ. 346). 'Ιστορία παραβολιχή. 

’Ά ρ χ. Εις διδάσκαλος είχε μαθητάς και εμαθήτευσεν Ικανούς από αυτών 

και έγιναν και αυτοί διδάσκαλοι και εμαθητευσαν άλλους... ΕΙτα επεται 

ερμηνεία της παραβολής. 

33 (σ. 365). Ερωταποκρίσεις διαλογικής. 

"Αρχ. Τις ούιος δ παραγινόμενος; ήτοι τίνες εισίν οΕ μονάχοι οΰτοι οί 

εσχάτως εν τφ ’Όρει του’Ά·θω ελ-θόντες;... 

34 (σ. 377). Περί τίνος μοναχού ενάρετου οτι μέ τό νά εδέχετο ελεημο¬ 

σύνην άπωλέσ·θη ·ψυχικώς. 

"Αρχ. "Ενας μοναχός ενάρετος άγωνιζδμενος εις την μοναδικήν πολι¬ 

τείαν... 

35 (σ. 382). Τού αββά Παμβώ περί των -ψαλλόντων. 

"Αρχ. Ό δββας Παμβώ άπέστειλε τον μαθητήν του είς την *Αλεξάν- 

δρειαν νά πώληση τό εργόχειρόν του... 

"Επονται δυο Ιτερα δ'μοια. 

36 (σ. 399). Περί τίνος προσκυνητού Ιλθόντος είς τό "Ορος και σκαν- 

δαλισθέντος διά τήν πολιτείαν καΐ διαγωγήν των μοναχών και άπωλέσθη. 

"Αρχ. "Ενας προσκυνητής ελάών Ιδώ είς τό "Ορος μέ εύλάβειαν... 

37 {σ. 406). Διήγησις ψυχωφελής περί τής θείας λειτουργίας εκ τού χει¬ 

ρογράφου βιβλίου τού άγιου Γρηγεντίου. 

"Αρχ. Εδρισκδμενος ό άγιος Γρηγένχιος είς Μεδωλανα... 

38 (σ. 434). Έκ τού Γεροντικού. 

"Αρχ, Ήρωτήθη Γέρων, κατέπλευσέ ποτέ πλοΐον... 

39 {σ. 435). Έκ τού βίου τού άββά Άγάθωνος. 

"Αρχ. Είς ποτέ των άδελφών ήρώτησε τον άββά *Αγάθωνα... 

*0 κώδιξ καλώς και στερεώς δεδεμένος διά δέρματος, χρώματος μπλε 

βαθέος, φέρων ΙπΙ τής ράχεως τήν επιγραφήν « Πατερικόν». 

[5] 2051 Ζ62 

Χαρτ. 23X18, αϊώνος ιθ' (1878) 

Βιβλίον /Γατερικόν 

φ. β', σελ. 317 

(φ. α'). Πίναξ τής βίβλου ταύτης. 

(φ. β'). Βιβλίον Πατερικόν, περιέχον τούς βίους τών διά Χριστόν 

σαλών. Έγράφη παρά τού ελάχιστου έν μοναχοϊς Ίωάσαφ Σαββαΐτου κατά 

μήνα Μάρτιον τού 1878. 

1 {σ. 1). Βίος καΐ πολιτεία τών οσίων πατέρων ήμών Ίωάννου και Συ¬ 

μεών τού διά Χριστόν σαλού. 

"Αρχ. Κατά τούς χρόνους τού ρασιλέως Ιουστίνου τού νέου... 

Τέλος: έκεΐ δέ άνέπαυσε τάς ψυχάς αυτών εις δμοίαν δόξαν... 
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2 (σ. 55). Βίος και πολιτεία τού οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών 

Άνδρέου τού διά Χριστόν σαλού. 

"Αρχ. Βίον θεάρεστον και πολιτείαν άμεμπτον άνδρός ενάρετου, ώ φίλ- 

τατοι, βούλομαι ύμίν διηγήσασθαι... 
Τέλος; ούτως γάρ δοξάζει δ Θεός τούς αυτόν δοξάζοντας διά τής ενά¬ 

ρετου και λαμπράς αυτών πολιτείας... ΚαΙ κατωτέρω ή εξής σημειωσις τού 

γραφέως: «Τέλος τού βίου τού οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών άνδρέου 

τού διά Χριστόν σαλού γενομένου, οποίος δε άναγνώσει ή γράψει ή άκροα- 

οθεΐ τον βίον καί τούς αγώνας αυτού, νά εχει βοήθειαν τον δσιον άνδρέαν 

ψυχή τε και σώματι αμήν. Μέμνησται δε καμού τού αναξίου ίωάσαφ μοναχού 

λέριου και οι άναγινώσκοντες τάς ανδραγαθίας τού άγιου οπού έκοπίασα, καί 

έγραψα ώς Ιδυνήθηκα τάς άγαθοεργείας του άφινοντας τά περισσότερα διά 

νά μην βαρένονται οί άναγινώσκοντες». 

3 (σ. 302). Περί τής παρθένου οπού Ικαμώνετο διά τον Χριστόν σαλή 

καί τρελλή. 
"Αρχ. Είς σύτό τό γυναίκειον Μοναστήριον ήτον μία Παρθένος ή 

οποία Ικαμώνετο πώς είναι τρελλή... 

4 (σ. 307). Περί τού γέροντος Δανιήλ. 

"Αρχ. *Ην τις γέρων Ικ σκήτει δνόματι Δανιήλ καί είχε μαθητήν... 

5 {σ. 311). "Ετερον περί τού άββά Δανιήλ. 

"Αρχ. Άνέβη δ άββάς Δανιήλ από τής σκήτεως... 

[6] 2052 Ζ63 

Χαρτ, 22X16, αϊώνος ιθ' 

Βίοι καΐ Διηγήσεις 

σελ. 317 

1 (σ. 1). Βίος και πολιτεία τού δσίου πατρός ημών Μακαρίου τού 

Ρωμαίου. 

"Αρχ. Παρακαλούμεν ήμεΧς οί ταπεινοί μοναχοί... 

Τέλος: δθεν και οί άκούσαντες άπαντες τότε καί οί μετά ταύτα μέλ¬ 

λοντες άκούειν... 
2 (σ. 33). Περί τίνος άδελφού πολεμηθέντος είς πορνείαν. 

"Αρχ. Αδελφός τις επο?.εμήθη υπό τού δαίμονος τής πορνείας... 

3 (σ. 40). Περί τίνος αδελφού, δν επλάνεσεν ό διάβολος. 

"Αρχ. Μοναχός τις ευλαβής, δνόματι Γρηγόριος... 

4 (σ. 51), Διήγησις περί τίνος γέροντος οπού είδε τήν πολιάν καΐ ύπε- 

ρηφανεύθτι, 

"Αρχ. Καθεζόμενός ποτέ τις γέρων Ιν τή Ιρήμφ... 

5 (σ. 64). Διήγησις περί τού ’ίοΰδα, πώς καί πού Ιγεννιίθη καί τί εγινε 

καί τί τέλος έλαβε. 
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"Αοχ. Διηγείται ό Απόστολος Παύλος ϊ<αι ?.ένεί· δτι ρίζα πάντων των 

κακών εστιν ή φιλαργυρία... 

6 (σ. 94). Έτέρα μηχανή του διαβόλου, δρα. 

’ Αρχ.'Όταν ΰελήση άνθρωπος πιάσαι ζώον τό λεγόμενόν σίμια, ο εστι 

μαϊμοΰ' αΰτη γάρ τη φύσει πονηρά υπάρχει... 

7 (σ. 100). Διήγησις ωφέλιμος περί ίερωσυνης δεσμού. 

’Άρχ. Έν τοϊς χρόνοις όταν έμαρτΰρησεν δ άγιος Μερκούριος δ μεγα- 

λομάρτυς, ήτον ένας ίερεύς είς μίαν χοίραν πολλά μεθυστης... 

8 (σ. 117). Περί άγιο^ν εικόνων οπού είναι πολλά χαλασμέναι τί νά 

γίνη είς αύτάς. 
"Άρχ. "Ενας γέροντας άγιώτατος εύρίσκετον είς τά μέρη τής *Ανατολής 

εις ενα τόπον έρημον μόνος του... 

9 (σ. 121). Περί τού άββά Σεραπίωνος. 

°Άρχ. ’Έλεγον περί τού άββά Σεραπίωνος δη εν Άλεξανδρείςι ύπήν- 

τησε ριγούντι πτωχφ... 

10 (σ. 123). Περί τού άββά Δανιήλ. 

’Άρχ. Εΐπεν δ άββάς Δανιήλ δτι ήν Ιν Βαβυλώνι ^υγάτηρ τινός... 

11 (σ. 125). Διήγησις περί τού άββά Θεωνά. 

’Άρχ. Διηγήσατο ήμΐν δ άββάς Θεωνάς περί τού άββά Μαρκέ?ι.λου... 

12 (σ. 133), Βίος τού δσίου πατρδς ήμών καΐ άσκητού Μάρκου τού 

Αθηναίου. 

’Άρχ. Διηγήσατο ήμΤν δ άββάς Σεραπίων, δ υπάρχων εν τή Ισωτάτη 

ερήμφ τής Αίγυπτου, λέγων,.. 
Τέλος: δ παραλαβών τον άγιον καί δούλον αυτού Μάρκον... 

13 (σ. 158). Διήγησις περί τού γεγονότος θαύματος εν ΑΙγύπτφ. 

’Ά ρ χ. Κατά τούς χιλιους τετρακοσίους δγδοήκοντα Ιξ χρόνους άπό Χρι¬ 

στού καί έπέκεινα, των "Αγαρηνών έκεΐσε κυριευόντων, ύπο τού άγιωτάτου 

Πατριάρχου "Αλεξανδρείας Ιωακείμ τού §ξ "Αθηνών και Συμεών μοναχού 

τού τσαγγάρη... 
14 (σ. 208). Διήγησις ωφέλιμος Μάλχου μοναχού. 

’Άρχ. Μακράν από τήν "Αντιόχειαν τής Συρίας εως τριάντα μίλισ, 

είναι ενα χωρίον ονομαζόμενον Μαρώνεια... 

15 (σ. 221). Διήγησις περί αγάπης πάνυ ωφέλιμος. 

"Άρχ. "Ενας ίερεύς καί ένας ευλαβής διάκονος εχοντες αναμεταξύ των 

αγάπην τήν τού Θεού πεφι?νημένην... 
16 (σ. 234). Περί τού δσίου πατρός ήμών Ευφροσύνου τού μαγείρου. 

'Άρχ. Οΰτος εγεννήθη από αγροίκους και χωρικούς γονείς... 

17 (σ. 240). Περί τών αγίων πέντε κανονικών Παρθένων των υπό τού 

πρεσβυτέηου αυτών άποτμηθεισών, Θέκλας, Μαριάμνης, Μαρθας, Μαρίας καί 

"Ενναθά. 
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"'Αρχ. Κατά τούς χρόνους Σαβωρίου τού βασιλέω^ς τών Περσών... 

18 (σ'. 250). Περί τίνος γέοοντος διήγησις πάνυ ^ωφέλιμη. 

"Άρχ. Κάποιος γέρων άναχωρητής ήτον άσκητεύων..-^ ^ ^ ^ 

19 (σ'. 258). "Ακούσατε καί άλλην διήγησιν ή και εκδίκησιν οπού εκα- 

αεν δ Θεός είς ενα ληστήν φονέα. ^ ^ ^ ^ ^ , 
"Ά ρχ. "Ενας κλέπτης καί φονεύς ενα καιρόν υπάγει και πεφτει εις ενα 

καστρότειχον παλαιόν νά κοιμηθή είς τον ήσκιον... 

20 (σ. 261). Περί τού πραγματευτού και του σκυλιου. 

"Άρχ. "Αλλος πάλιν ήτον πραγματευτής καί είχε κοντά του ενα σκυ¬ 

λάκι μικρόν... 
21 (σ. 265). Περί τού παίζοντος την λύραν. 

"Αοχ Άχοΰσοιε και άλλην διήγηαιν θαυμαστήν; εις τον παλαιόν κοι- 

οόν ήτον Ινας θπό ταϊς Άθήναις όπου επαιζε τήν λύραν... 
22 (σ. 268). Περί τού ίερέως και του φίλου του, του δωσαντος οΟϋ 

φλωρια. καί άλλο όπου εκαμεν δ Πανάγαθος Θεός; 

ήτον ενα; ΐεοεύς όπου είχεν §να φίλον και έκεϊνος Ιθάςρηοεν είς τήν φιλίαν 

όπου είχεν είς τδν ίερέα, καΐ έχοντας είς τό σακκουλι του 500 φλωρια, τα 

Ιδωσε τού παπά τού φίλου του νά ιοϋ τά φυλάξη έως οΐ να Ιλθχι απο το 

ταξίδιόν του... τ ? / > 
23 (σ. 272). "Ετερον διήγημα φοβερόν καΐ παράδοξον, περί Ιερέων ανα- 

Είων, οτι ή θεία δίκη ούκ άργώς έκδικει τούς τολμητάς καΐ αύθαδεις. 

’Άρχ- Είς τάς ήμέρας τών θειοτάτων βασιλέων Λέοντος και Αλέξαν¬ 

δρου. άρχων τις είς τήν Πελοπόννησον άγόρασε σκλάβον, Τάταρον τό γένος, 

και τον Ιδωκε τού ίερέως... 
24 (σ. 279). Περί τού ιερατικού αξιώματος. , , , . 
“Άρχ. Εις τής Λαοδικείας τό κάστρον ήτον Ινας ίερεύς ευλαβή; και 

φοβούμενος τον Θεόν... 
25 (σ. 282). Λόγος κατά άρσενοκοίτων, 

’Άρχ. Καθώς δεν εύρίσκεταί τινας τόσον θηριώδης... 

Έν τέλει εύρηται φυλλάδιον έντυπον περιέχον τό^« Θαύμα τού άγιου 

Γεωργίου τού Μεγαλομάρτυρας καί θαυματουργού δπου εθανάτωσε το θηοιον 

τον δράκοντα. Έξεδόθη δαπάναις τού Μπουχαλάκη Γαβριήλ μονάχου αγιο- 

νορίτου καί Ρηνακάκη Ίιοακίμ» έν σελ. 7, ού ή αρχή: Εις τά μέρη τής 

Ανατολής, είς τήν επαρχίαν τής "Αττάλειας... 
Καί περί τό τέλος ό Πίναξ τών περιεχομένων τού χειρογράφου. 
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[7] 2053 Ζ64 

Χαςτ. 21X16, αιώνος ιζ' (1602) 

Διάφορα 

φ. ·&'+276 

Έν άρχη φ. α'. «Τοΰτο τό (3ιβλίον άγιον εστίν, επειδή αναθεματί¬ 

ζει και αποβάλλει τούς άθεους λατίνους, και δλους τούς αίρετικοΰς, μέ 

θαυμασίας άντιοςήσεις, και τούς πιστούς και ορθοδόξους στηρίζει καΐ 

βεβαιοίνει». 

Έν φ. β'. «·)■ Τό παρόν περικαλές βιβλίον υπάρχει Ιμοΰ φωτεινού και 

νοταρίου τής μεγάλης Ικκ?ιησίας. ·)' και των φίλων. Ό Νοτάριος τής Μ. 

Έκκλησ. Φοιτεινός ,ζοι' = 1602». Και κατωτέρω οι έξης στίχοι: 

"Η βίβλος αντη πέφυκεν εμον τού νοταρίου 

και δΓ τις τέως βονλη·&εΐ ταύτην άποστερήσαι 

κεχωριομένος εσετε τριάδος της άγιας 

έν τώ αΙώνι τούτο τε και τώ έλενσομένω. 

Τά φύλλα γ' δ' ε' ς' ζ' άγραφα. Έν δΙ τοΐς φύλλοις η' και θ' ό πίναξ 
των περιεχομένων. 

1 (φ. 1). Τού τή Θεού χάριτι ευσεβούς νομοφΰλακος Ίωάννου διακό¬ 

νου τού Ευγενικού αντιρρητικός τού βλάσφημου και ψευδούς δρου τού εν 

Φλωρεντίφ Ικτεθέντος κατά προς λατίνους Σύνοδον: ·|·. 

’Άρχ, Τον μέν πάντας άνθρώπους πραότητι διαφερόμενον νενικηκότα 
Δαβίδ... 

Τέλος: ...τόν έν προσκυνητή Τριάδι δοξαζόμενον ενα Θεόν τον Πατέρα 

και τόν Υιόν και τό Πνεύμα τό 'Άγιον, άμήν. 

Ενταύθα σημειοι ο Αλέξανδρος Λαυριώτης ; « Έδημοσιεύθη εν τφ 
Τόμφ Καταλλαγής ». 

Έν τή φςι φέρονται σημειώσεις τινές, αϊτινες, ώς εικάζω, θά είναι τού 

Προηγουμένου Κυρίλλου Λαυριώτου, άναγνώσαντος τόν λόγον και σημειώ- 

σαντος τάς κρίσεις του. 

2 (φ. 63β')· Τού αγίου Κυρίλλου εκ τού δ' βιβλίου των Θησαυρών. 

’Άρχ. Καθάπερ ειρ’ ήμΐν ό νους τού ανθρώπου έστι και κατ* ουσίαν 

και κατ’ ενέργειαν... 

Είτα έπονται και άλλων Εκκλησιαστικών Πατέρων κεφάλαια θεολογικά 
και δογματικά. 

Τά φύλλα 76, 77, 78, 79 άγραφα. 

3 (φ. 80). Επιστολή συνοδική τού εν άγίοις πατρός ήμιών Σωφρονίου 

αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, εν ή κατά πάσης εστιν αίρέσεως. 

Άρχ. ΒαβαΙ παμμακάριστος πώς μοι φίλον νύν τό ήσύχιον και πολύ 

τού πριν προσφι?^έστερον... 

4 (φ. 108β'). Νομοκάνων καΐ περί Συνόδων των εν διαφόροις τόποις 

χαΐ πόλεσι συνελθόντων κατά διαφόρους εποχάς μέχρι Φωτίου ένθα άπαρι- 

θμούνται εν δλω ρνε'. 

Τά φύλ?να 145 -148 άγραφα. 

5 (φ· 149). Μιχαήλ τού σοφωτάτου και προέδρου των φιλοσόφων τού 

Ψελλού σύνοψις έν έπιτόμω των νομικών κεφαλαίων (διά στίχων). 

’Άρχ.: «Πολύ και δνσύεώρητον τό μάΰημα τον νόμον 

έν λόγφ δνσερμήνεντον άλλ’ όμως αναγκαΐον » 

Τέλος: «Αρκεί σοι ζαντα, δέσποτα, των νομίμων εις μνήμην 

τά δέ [κα]νονικώτερον έγράφη, στερηφόρε, 

καί σοι σννοπτικώτερον βιβλίον ειργασάμην». 

Ενταύθα Κύριλ?νθς 6 Λαυριώτης δ βιβλιοφάγος, δ πλεΐστα δσα βιβλία 

χειρόγραφά τε και έντυπα άρχαΤα μελετήσας και σχολιάσας ταύτα ώς βαθύς 

μελετητής, γράψας δέ σημειώσεις είς τά περιθώρια πάντων των ύπ* αυτού 

άναγνωσθέντων βιβλίων — ίχνη τής διαβάσεώς του, ούτως είπεϊν — ώς τεκμή¬ 

ρια τής βιβλιοκρισίας του, σημειοΤ τάδε: 

«φληναφίας πλείστας Ιφλυάρησας, νά χαθής καΐ σύ κα) αΰται. τζαρλα- 

τδνος είσαι, φλύαρος, άδόλεσχος, φράγκος, γάδδαρρρος». 

Τά φύλλα 183β' * 188 άγραφα. 

6 (φ. 189). Τάξις γινομένη επί τε τφ έσπερινφ και τφ δρθρφ, τή θείφ 

λειτουργίςι και ΙπΙ τή χειροτονίςι τού έπισκόπου. 

Έν τή κάτιρ φφ σημειοΤ καΐ αύθις δ Κύριλλος: «άφερούμ άφερούμ, 

βάρβαρε, διά την πολυλογίαν σου την άδιάκριτον». 

7 (φ· 196). Περί των εκκλησιαστικών δφφικίων. 

8 (φ. 197β'). Τού αγίου ΐερομάρτυρος Παμφίλου έκ τής έν Αντιόχεια 

των Αποστόλων Συνόδου, τουτέσην εκ των συνοδικών αυτών κανόνων 

μέρος των ΰπ’ αυτού εύρεθέντων είς την τού 'Ωριγένους βιβλιοθήκην. 

9 (φ. 198β'). Παμφίλου: έκ τού συνοδικού τού οσίου πατρός ημών 

Σωφρονίου πατριάρχου γεγομένου Τεροσολύμων, οΰ έπεμψεν εν Ρώμη περί 

τής Παναγίας και Ζοιοποιού Τριάδος τού αληθινού Θεού ημών, Πατρός, 

Υιού και Αγίου Πνεύματος. ΕΙτα επονται και άλλων τινών Έκκλησ. Πα¬ 

τέρων θεολογικά και δογματικά. 

Έν τή άνφ φφ σημείωσις Κυρίλλου ; « αληθής και ορθόδοξος καί έντε- 

λεοτάτη αύτη ή θεοίνογία». 

ΚαΙ άλλαι σημειώσεις τού Κυρίλλου εύρηνται έν τφ παρόντι κώδικι, 

τάς οποίας παραλείπω ώς μικράς σημασίας ούσας. 

10 (φ. 205). Τί περί Θεού είπον οι "Ελληνες σοφοί. ’Άρχεται ούτως; 

« Πυθαγώρας: Ό Θεός έστι νούς και λόγος και πνεύμα, καί δ λόγος σαρκω- 
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θείς εκ του πατρός». Είτα Σωκράτης, Σόλων, Διαλία, Φίλις, Κλεομήδης, 

"Ομηρος, Αριστοτέλης, Γαληνός, Σίβυλλα, Πλάτων, Πλούταρχος. “Εκαστος 

Ι| αυτών άνά εν ρητόν Γ Και εν τη αριστερά ή έξης σημείωσις του Κυ¬ 

ρίλλου : «Ταΰτα ούκ ειπον οί σοφοί “Ελληνες, ου, ουδαμώς' άλλα ύστερον 

Χριστιανοί». 

11 (φ. 206). Περί παραιτησεως Επισκόπου. 

12 (φ. 20ββ'). Επιστολή τής Γ' Συνόδου, προς την εν Παμφυλία 

ευανή Σύνοδον. 
“Αρχ. Επίσκοπός τις Ευστάθιος δΓ άπραγμοσυνην άπειρηχώς... 

13 (φ. 210). Περί των παρ’ αιρετικών κεχειροτονημένων, Ικ των Ικκλη- 

σιαστικών ιστοριών συλλογή μερική. 

“Λρχ. "Αρειος ό τής μανίας Ιπώνυμος εξεκόπη τών πιστών... 

14 (φ. 221). ΠερΓΕκκλησιασηκών δφφικίων. 

’Άρχ. Τών τής Εκκλησίας άρχόντων,-ώς ή παλαιά εχει παράδοσις, 

πρώτος Ιστιν ό μέγας Οικονόμος... .. ^ _ 

15 (φ. 224β'). 1 ϊά κεϊΑία τών καρεών ; 1· χιλανταρηνα ιε, λαυρωτικα ε, 

Μουσικά ς, άγιοπαυλίτικα β, ξενοφωτινό α, ξηροποταμινό α. ιβήρικο α. σταυ- 

ρονικηηανά β, φιλοθεήηκο α, βατοπαιδινά β, παντοκράτορας α, καρακα* 

λινά β, δοχιαρίηκο α, ζωγραφίτικα β, σιμωνίτικα β· 1* δσα μοναστήρια δεν 

Ιχουν κελία : του κουτλουμοΰσι, του διονυσίου, του σίμωνος ή πέτρα (σημ. 

άνωτέρω εχει σιμωνίτικα δυο) του γρηγορίου, του κασταμωνήτι. 

1 Ιδού αντιγράφω ταΰτα ώδε ; 

Σωκράτης: Και τό δνομα αύτοΰ αύΐηθήσετσ,ι καΐ τιμηθήσεται ύπό πάν-των 
Ιφ’ δλην την οίκουμένην. 

Σόλων: ΚαΙ λαμβάνει σάρκα από έβραΐδα Παρθένον καΐ καλέσουοιν αυτόν 

αφεσιν και άγαλλίασιν. 
Διαλία: Ό Χριστός μέλλει γεννηθήναι έκ Παρθένου Μαρίας καΐ πιοτευσω 

εις ούτόν. _ ^ ^ 

Φίλις: Γόνος έκ γόνου κστελθ-αν γόνος γόνου έπΙ μήτρας οΙκήσαι θέλων και 

γεννηθείς άνθρωπος, τέλειος Θεός. 

Κλεομήδης: 'Ο τον ουρανόν τε τσνύσσς χαΐ την γην έπΙ ύδάτιον έθράσας, 

ύστερον γεννάται έξ άχράντου Μαρίας τής Παρθένου. 

"Ομηρος: "Ηξει προς ημάς όψέ γής άνο| πόλου καί σάρκα φανεΐται δίχα 

τίνος σφάλματος. 

Αριστοτέλης: Φώς τής αγίας Τριάδος λάμψει έπΙ πάσαν τήν κτίσιν. ^ 

Γαληνός: Καί πάλιν έρχεται κρΐναι ζώντας και νεκρούς καί αποδοσει έκά- 

στω κατά τά έργα αύτοΰ. 

Σίβυλλα: Και σταυρωυήοεται υπό Εβραίων άπιστων χαι μακάριοι οι ακουον- 

τες αύτοΰ. 

Πλάτων: Θεός ήν μέν άεΐ καί εστι και έσται, ούτε άρξάμενον ούτε παυσά- 

μενον. 
Πλούταρχος: Όψέ ποτέ ήξει ό άναρχος άναρχου γόνος, και την πολυσχιδή 

ταύτην έλάσιε γήν. 
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16 (φ. 225). Σημείωμα του Παναγιωτάτου Πατριάρχου κυρ Γερμανού 

κατά του Μητροπολίτου Ναύπακτού κυρ Ίωάννου. 

’Άρχ. Ό θεοφιλέστατος επίσκοπος ’Άρτης Ιωάννης άρτίως σε ήδη 

τετυχηκώς καΐ άνεπ/^ήρωσε... Έδημοσιεΰθη εις τό Σύνταγμα Ποτλή, σημειοΐ 

ό Αλέξανδρος Λαυριώτης έν τφ τελεί του σημεΐίόματος. 

!’? (φ. 227β'). 1* Κωνσταντίνου αρχιεπισκόπου δυρραχίου του Καβά- 

σιλα ερωτήσεις προς τον Επίσκοπον Κίτρου κυρ Ίωάννην. 

’Άρχ. ΕΙ πρόκριμα τφ άρχιερει τό εισέρχεσθαι είς τάς λατινικός εκκλη¬ 

σίας και προσκυνεϊν ήνίκα άν προσκληθείη παρ’ αυτών... 

18 (φ. 230). « Έξήγησις τών ιερών και θείων κανόνων τών τε αγίων 

καΐ πάνσεπτων Αποστόλων και τών ιερών Οικουμενικών Συνόδων, αλλά 

μέν και τών μερικών, ήτοι Τοπικών καΐ τών λοιπών άγιων Πατέρων, πονη- 

θεϊσα τοίς μακαριωτάτοις και σοφωτάτοις εκείνοις δνδράσι τφ τε μοναχφ 

Ιωάννη Ζωναρά τφ άπό τής σεβασμίας μονής τής άγιας Γλυκερίας, τφ και 

πρότερον γεγονόη μεγάλφ δρουγγαρίφ τής βίγλας καΐ πρωτοασηκρήτη καΐ 

μεθ’ ικανούς ύστερον χρόνους και τφ θεοφιλεστάτφ διακόνιρ τής άγιας ταύ- 

της τού Θεού Εκκλησίας νομοφύλακι και πρώτιρ τών Βλαχερνών τφ Βαλ· 

σαμών(μώνι) και Θεοδώρφ, τφ μετά χρόνους τινάς γεγονόχι Πατριάρχη 

Θεουπόλεως μεγάλης Άντιοχείας καί πάσης Ανατολής». 

Σημ. Ούδέν τι πλέον τού μακροσκελούς τίτλου ύπάρχει. 

19 (φ. 231). Τού Ιν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου άρχιεπισκόπου Κων- 

σταντινουνπόλεως τού Χρυσοστόμου λόγος προς τούς μονάζοντας έν Αιγύπτφ, 

ου ή αρχή: Ταϊς ύμετέρας ίκεσίαις ή γή χλοηφορεϊ και δένδρα καρποΐς βρι- 

θόμενα... 
20 (φ. 239). Τού μακαρίτου καί ήγιασμένου Ιερομονάχου [και ηγουμέ¬ 

νου] κύρ Ιακώβου [Πρικανά] πρός τούς έν τή αγία λαύρςι ασκούμενους. 

Σημ, Τό Ηγουμένου καί Πρικανά μεταγενεστέρως δΓ άλλης χειρός. 

“Αρχ. Ιδού καλοί μου πατέρες καί αδελφοί, κάγώ δ αμαρτωλός Ιάκω¬ 

βος τήν ήμέραν τού θανάτου μου άναλογιζόμενος, γράφω πρός υμάς τούς 

κυρίους μου... 

Τέλος: σώζεσθε πατέρες μου άγιοι σώζεσθε' και πάλιν ερώ σώζεσθε. 

Μεθ’ δ επεται ή εξής σημείωσις: «ή οπησδεν διαθήκη είναι τού δσιωτάτου 

κύρ Ιακώβου τού χρηματίσαντος καθηγουμένου εν τή ήμετέρα σεβασμίφ 

λαύρα, εν τοίς χρόνοις τών χριστιανών τών βασιλέων τών παλαιολόγων επί 

τής Πατριαρχείας Φιλοθέου τού άγιωτάτου καί σοφωτάτου : — ». 

21 (φ. 245β'). Μηνολόγιον, ού έν τώ τελεί φ- 249 επονται τά εξής περί 

νηστείας περίεργα: «τού άγιωτάτου πατριάρχου κύρ Ίωάννου περί τού εν 

ποίαις τών σταυροσίμων ήμέραις δεΤ καταλύειν εις μετάλυψιν τυρού καί 

ωών, εξ αναφοράς τού μοναχού Μάρκου καί ηγουμένου τής πέτρας: ή Πάσαν 

τετράδαν και παρασκευήν δέον έστίν ξηροφαγεϊν έκτος είμή έν μια τούτο^ν 
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συναντήσει συμβαίη ή τής εορτής τοϋ Χρίστου γεννήοεως η των Φώτων, 

τής τε ευδομάδος τής τιροφάγου και τής δλης ευδομάδος τοϋ άντίπασχα, του 

εϋανγελισμοΰ τής Θεοτόκου, των <5γίων αποστόλων, τής μεταμορφώσεως^καί 

τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου' εν ταυταις θείαις εορταις εξεσται ήμιν 

διάκρισιν ποιεΐν καΐ τιροϋ και ιχθύος μεταλαμβάνειν εν μέν ταις αλλαις και 

άμφοτέρων, εν δέ τοΰ ευαγγελισμού Ιχθύων; 1». Πρό^ τούτων δε εν φύλ. 

248β' σημειοϋνται τάδε : « ταϋτα πάντα αδελφοί οϋχ' απλώς και ώς ετυχεν 

ώς άν τις οΐθείη ετέθη παρ’ ήμών άλλά διαφόροις τυπικοίς εντυχόντες.^ τήν 

πραγματείαν τοϋ λόγου διά την ύπακοήν εποιησάμεθα. ού δε τας συνήθεις 

εϋχάς τφ Θεφ υπέρ ήμών προσάγων μή διαλίπης: ». 

22 (φ. 250). Αϋται αΐ παιδεΐαι Σολομών αί αδιάκριτοι, άς εγράψαντο 

οι φίλοι Έξεκίου τοϋ βασιλέως τής "Ιουδαίας. 

"Αρχ. Δόξα Θεοϋ κρύπτει λόγον, δόξα δε βασιλέως τιμ^ πραγματα. 

Ούρανός θψηλός, γή δέ βαθεια, καρδία δέ βασιλέως άνεξέλεγκτος. 

Τύπτε άδόκιμον άργύριον καϊ καθαρισθήσεται καθαρόν άπαν. 

Τέλος: Πτωχόν ύπερήφανον και πλούσιον ψεύστην, γέροντα μοιχόν 

έλαττούμενον συνέσει. 
23 (φ. 257). Περί Διοκλητιανοϋ και Μαξιμιανοϋ των τυράννων. ^ 

’Άρχ. Ι' ’Ήδη δέ είκοστόν άνύσαντος ένιαυτόν Διοκλητιανοϋ παρά τή 

αρχή... , 
Και λήγει: ΙπΙ δέ τοϋ λέοντος τοΰ Τσαύρου οτε πάπας Γρηγόριος δια 

τήν εκείνου κακοδοξίαν άποστάς τοϋ ϋπείκειν τφ ασεβεί βασιλεΐ καΐ δασμο- 

φορεΐν καί τοϋ κοινωνεΐν τοΤς άσεβέσι προσταταις. ^ 

Έν τή άνφ ορίϊ εϋρηται ή έξής σημείωσις τοϋ Κυρίλλου: «-φ- ή εύλο- 

γημένη βασίλισσα ΕΙρήνη Ιτύφλωσε τον υιόν της ό'χι δια φιλαρχίαν, ουχι, 

άλλα επειδή εβούλετο αυτός ό υιός της ό διάβολος, νά στήση την εικονομα- 

χίαν, καθώς και ό πατήρ του και ό πάππος του. λοιπόν καλώς τον εκαμε τον 

θεοκατάρατον». ^ ^ ^ 
24 {φ. 263). ^ Άετίου άμηδηνοϋ κόμητος τοϋ δ-ψικίου λογος οωοεκα- 

τος. περί ΐσχιάδος καΐ περί ΐγνίος και σφυρού και σκέλους άλγοϋντος. 

’Άρχ. ΊσχιαδικοΙ καλούνται κυρίως, οις άν το ά?^γημα ερίδεται κατά 

τίνος άρθρου των Ισχίων... , , 
Τέλος: έπι δέ των διά παράλυσιν τοϋ μυός τοϋ τραχήλου της κυστεως 

και εν τφ Ιγρηγορέναι τούτοις πασχειν: ». 

25 (φ. 270). Όμιλία διαλεχθεισα εις τους ,άϋξβ χρόνους δνομα τφ 

■Αμηοά πα/,ομπέϊς. + Όμιλία πεοί τής δβθής καΐ άλη&οϊς πίστεως τών Χρι- 

στιανών, διαλεχθεισα παρά κυροΰ Γενναδίου τοϋ σχολαρίου προς τους σοφ^" 

στάς ΓΙέρσας των άγαρινών, προτροπή τοΰ μεγά?νου αϋθεντός έμπροσθεν αϋτοϋ, 

έρωτηθεις παρ’ αυτών τί πιστεύεται ϋμεϊς οί Χριστιανοί και ούτως άπεκρί- 

νατο: Πιστεύομεν δτι έστι Θεός δημιουργός πάντων δσα εΐσίν από του είναι... 
17 ■ 7 -1958 
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Τέλος; και εϊμή ήν ή πίστις αύτη έκ θελήματος τοϋ Θεοϋ διελύθη άν 

ευκόλως. 
26 (φ- 273). Ακολουθία τοϋ αγίου μεγάλου μυρου. 

Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος και ήμιεσταχωμένος διά σανίδων. 

(Έσταχώθη εσχάτως (1945) υπό τοϋ Γέρ. Παύλου Λαυριώτου). 

[8] 2054 Ζ65 

Χαρτ. 29x21, αιώνος ιζ' (1690) 

Εύαγγέλιον 

φ. β' 106 

Έν β'β' παραφύλλφ εύρηται ή εξής σημείωσις : «Τό παρόν Εύαγγέλιον 

εκόμισεν Ικ Σκύρου ό Γέρων Λάζαρος Λαυριώτης τό 1924». Έν φΰλλφ 

ΙΦ Ιντός πλαισίου γέγραπται κεφαλαίοις γράμμασι: «Θειον και ιερόν 

Ευαγέλιον Κυριακοδρομιον περιέχων και των εωρτών ολου τοΰ χρόνου 

καΐ των εορταζόμενων αγίων και τα ενδεκα εωθινά». Έν δέ τφ^τέλει 

(φ. 106) ή άφιερωσις τοϋ Ευαγγελίου εις τήν Λαύραν ως ακολούθως: 

«Τό παρόν θειον, και ιερόν εύαγγέλιον. Ιγράφη υπό χειρός έμοϋ, λεοντίου 

ϊερομονάχου, αναξίου και αμαρτωλού και οι άναγινώσκοντες ευχεσταί μου 

διά τον Κύριον, δπως λυτροθώ τής αιωνίου κολάσεως ένέτει, χιλιοστώ, 

Ιξακοσιοστώ, ένενικοστφ. .αχ"^ 1690 καΐ τό άφιερόνω είς τό ^ε^όν κα^Ι 

βασιλικόν άγιον μοναστήριον, τής άγίας λαύρας τοΰ άγίου όρους τοΰ 

άθονος τοΰ οσίου κα'ι θεοφόρου πατρός ήμών άθανασίου, διά ψυχικήν 

σωτηρίαν». 

Ό κώδιξ έσταυρωμένος διά σανίδων. 

[9] 2055 Ζ66 

Χαρτ. 21X16, αιώνος ιθ' 

Στοιχεία τον ΈΗκλησιαστικον Δικαίου, ΐΐ^ολεγόμενα, τΐροοίμιον 

φ. 87 

[10] 2056 Ζ67 

Χαρτ, 20X15. αιώνος ΙΖ' 

Θηκαράς, ήτοι ϋμνοι και εύχαΐ εΐζ τι)ν Αγίαν Τριάδα 

ύπό Θηκαρα Μοναχοϋ 

φ. 174 

1 (φ. 5). Τοϋ σοφωτάτου Θηκαρά και άγιωτάτου. "Υμνος Τριαδικός 

συν ευχή εις τό μεπονυκτικόν. Λέγεται δέ εις τήν αρχήν μετά τό εΐπειν τό 

Τρισάγιον, εκ των δογμάτων τοϋ άγίου Διονυσίου. 

Εκλογή κα'ι σύνταξις Θηκαρά Μοναχού. 

’Άρχ. Δόξα τή άπειροτάττ) και παναιτίφ και ζωαρχική βασιλείφ σου... 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *Έτβ5 ΚΗ' 8 
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Τό φΰλ?νθν τούτο ώς καΐ τό προηγούμενον συνεπληρωθησαν, ών η 

γραφή νεωτάτη. 
2 (φ, 66β'). Κανών χαιρετισμός [χαιρετιστήριος] εϊς την 'Υπερα* 

γιαν Θεοτόκον, ποίημα του ευσεβέστατου βασιλέως κυροΰ Θεοδώρου του 

λάσκαρη. 

^Ηχος α', ωδή α'. Σου ή τροπαιοΰχος. 

Χαίροις ΐ/ίαατήριον ψνχών,... ουτινος μετά τό τέλος συνεχίζονται οι 

"Υμνοι. 
3 (φ. 109). Ευχαι συλϊ.εχθεΐσαι από τής θείας Γραφής. Γά πλεΧστα δέ 

από του αγίου Έφραίμ, τοις βουλομένοις πολεμήσαι τήν έαυτών προς τά 

πάθη και τάς ήδονάς εγκειμένην προαίρεσιν. 
Πένθος τή Δευτέρφ Ισπέρας. 

Δέξαι δέησιν μυσαροΰ και άκαθάρτου στόματος... 
4 (φ. 157). Ευχή κατανυκτική και ωραία είς τον Κύριον ήμών Ίησοΰν 

Χριστόν, ής ή άρχή : Εξομολογούμαι σοι Δέσποτα... 
Ό κώδιξ δεδεμένος διά πεπαλαιωμένου χαρτονιού καλυπτόμενου διά 

μεμβράνης ήμιεςρθαρμένης και ρερυπωμένης, φερούσης δίστη?.ον γραφήν του 

ιγ' αΙώνος. 

[11] 2057 Ζ68 

Χαρτ. 21X16, αιώνος ΙΖ' 
*Ακσλσνΰ'ίαί 

φ. 83 

1. Έν άρχή τροπάριά τινα (μέχρι τής Δ' φδής) εκ του κανόνας τής 

Όσιας Μάρθας, μητρός του *Αγίου Συμεών του θαυμαστορείτου. 

Έν φύλ. 4 ύποσημείωσις: «εύχεσθε οι άναγινώσκοντες αμαρτωλού 

Νείλου»^. 

2 (φ. 5). « Μήν Ιούλιος εις τάς δ' του Όσιου Πατρός ήμών Άνδρέου 

Κρήτης καΐ τής Όσιας Μάρθας μητρός τοΰ 'Αγίου Συμεών του θαυμαοτο- 

ρειτου και προεόρτια του Όσιου πατρός ήμών Αθανασίου του εν τφ Αθφ». 

3 {φ. 16). « Τφ αύτφ μηνι ε' τού Όσιου πατρός ήμών Αθανασίου τοΰ 

εν τφ "Αθφ ». 
4 (φ. 50). «Μηνί τφ αύτφ ς-'. Μεθεόρτια τού Όσίου πατρός ήμών 

Αθανασίου και τού Όσίου πατρός ήμών Σισοη τού Μεγάλου». 

5 (φ. 70β'). "Ακολουθία τού μικρού Αγιασμού. 

6. Έν τελεί δύο φύλλα μεμβράϊνα (82-83) περιέχοντα λόγον εϊς τήν 

Σταύρωσιν, άνευ αρχής καΐ τέλους, 

Ή γραφή τού ί' αιώνος. Ό κώδιξ ακέφαλος, κολοβός καΐ ελλιπής. 

1 Έκ χής γραφής άποδείκνυται δτι είναι δ γραφεύς τοΰ κωδικός. 

Χυμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μ. Λαύρας 115 

[12] 2058 Η114α' 

Χαρτ. 27X20, αιώνος ΙΔ' 

Καινίι ΔιαΌ'ήκν 

φ. 273 

1 (φ. 1). Πίνακες και Μηνολόγιον. 

Έν φύλ. ΙΟβ' σημ. «Ι Βιβλίον των Κατηχουμένων τής αγίας λαύρας 

τού Όσίου πατρός ήμών Αθανασίου ». 

2 (φ. 11). «Αρχή συν Θεφ Πραξαπόστολος ». 

ΑΙ-Πράξεις των 'Αγίων Αποστόλων εν φύλ. 11. Καθολικαι Έπιστο- 

λαϊ φ. 132β' και τά 4 Ευαγγέλια φ. 148. 

Έν φύλ. 272β': « Τέλος τοΰ κατά Τωάννην αγίου Ευαγγελίου, φ πληρώ· 

σας. είπον. δόξα σοι ο Θεός. Αμήν Μιχαήλ 0 παλάτης τοΰ εύφιγένη 0 

υίός. άμήν». 
Προφανώς ό Μιχαήλ ούτό; Ιστιν δ γράψα; τον κώδικα. ΚαΙ ευθύς κατω¬ 

τέρω μεταγενέστερα γραφή : «Ι' Των Κατηχουμένων εύχεσταί μι τό αμαρ- 

τοίλφ] σίμονι». 
Έν δέ τφ τελεί επίσης διά μεταγενεστέρας χειρός Ισημειώθησαν τά Ιξής: 

«Έτοΰτό βειβλοίων των κα[τη]χουμαινών τής άγείας λαβράς και άναθαίμα 

ού ποΰ να τω παρι άπο τό μονασιιρην... ». 

Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος. 

[13] 2059 1204 

Περγ. 17X15. αιώνος ια' (περί τά τέλη τοΰ Γ ή άρχάς τού ια') 

Διαΰ'ήκη τον Άγιου Ά&ανασίον 

φ. 58 

1 (φ. 1). « Κανονικόν τού Όσίου Πατρός ήμών “Αθανασίου τού έν τφ 

"Αθω» ού ή αρχή: « Οί τον μονότροπον τού μονήρους βίου...». 

Τέλος: «...τό λοιπόν τέκνα σώζοισθε καΐ μέμνησθέ μου τής ταπει- 

νώσεως». 
2 (φ. 44β'). « Ή διστύπωσις τού όσίου καί μακαρίου Πατρός ήμών 

Αθανασίου» ής ή αρχή : « Πατέρες και αδελφοί ήγαπημένοι και τίμιοι... ». 

Τέλος: « ...έν πάσαις υμών ταΧς προσευχαΐς μνημονεύετε δπως εύροιμι 

έλεος καί άφεσιν των πολλών μου αμαρτημάτων εν τή ήμεροι τής κρισεως». 

Φύλλα τινά τού κώδικος ήμικατεστραμμένα. Έν φύλ. 17 και 18 ή 

γραφή διάφορος. 
Έν αρχή 4 φύλλα (τά δύο Ισχισμένα) καί εν τελεί 3 φ. χαρτο^υ 

κωδικός τού 16ου αΙώνος, ού τό κείμενον Ικ τού βίου τού'Αγίου Ξενοφώντος. 

Ό κώδιξ καλύπτεται διά δέρματος μελανός μετά χαρτονιού. Ό παρών 

κώδιξ εγράφη πιθανώς ύπο τού Οσιου και Θεοφόρου πατρός ημών 

“Αθανασίου. 
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[14] 2060 Κ122 

Περγ. 25X18 αΐώνος ια' {περί τά τέλη του ια' η αρχάς του ιβ') 

φ. 201 
Βίοι 'Αγίων, λόγοι και Διηγήσεις, ένθα και ό βίος του Όσιου Πατρός 

ημών *Αθανασίου, ου ή αρχή: «Οί των αρίστων άνδρών ανάγραπτοι 

βίοι...». 

Σημ. Τοΰ κωδικός τουτου εκτενή περιγραφήν ύπ’ Ιμοΰ βλέπε εις χειρό¬ 

γραφον προσθήκην μεταξύ των σελίδων 244 - 245 τού εντύπου Καταλόγου 

των κωδίκων. 

Τοΰ αύτοΰ κωδικός περιγραφήν εδημοσίευσεν ό ήμέτερος συνάδελφος 

Γέρων Εύλόγιος Κουρίλας Λαυριώτης και ήδη Μητροπολίτης Κορυτσας εν 

τφ ια' τόμφ τής «Επετηρίδας τής Εταιρείας των Βυζαντινών Σπουδών» 

και εν ΐδίφ τεΰχει ύπό τον τίτλον « Τά κειμηλαρχεΤα και ή βιβλιοθήκη τής 

Ιν ’Άθίρ Μονής Μεγίστης Λαύρας» Ιν Άθήναις 1935. 

[15] 2061 Λ 201 

Χαρτ. 22x15, αίώνος ιη'-ιθ' (1809) (βλέπε περί τούτου Ιν σελ. 320) 

σελ. 528 

Χρονογράφος, ού τό περιεχόμενον δμοιον, πλήν τινων διαφορών, προς 

τό τοΰ κωδικός Λ 41 περιγραφομένου εν τφ τετυπωμενφ Καταλόγιρ. 

Άμφότεροι οί κώδικες ούτοι Ιγράφησαν ύπό τοΰ βιβλιόφιλου, φίλομού* 

σου καΐ φιλοπονωτάτου Προηγουμένου Κυρίλλου Λαυριώτου, Πελοποννη· 

σίου, γράψαντος πρώτον τον Λ 41 καΐ δεύτερον τον Λ 201. 

Ό κώδιξ Ισταχωμένος διά σανίδων, Ιπενδεδυμένων διά κίτρινης μεμ¬ 

βράνης, φερουσης γραφήν τοΰ ιβ' αίώνος. 

[16] 2062 Γ137 

Χαρτ. 23X17, αίώνος ιη' 

Βνζανχίνί} *ίστορία όιά στίχων 

φ. 103-1-115 

1 (φ. 1). Κωνσταντίνου Δαπόντε τοΰ μετονομασθέντος Καισαρίου Βίβλος 

Βασιλειών. Τόμος πρώτος, βιβλίον πρώτον, Βασιλεία Βυζαντίου. 

^Αρχη παντός εστι Θεός, άργ^όμενος δοξάζω 

τον Θεόν τοίννν καΐ αρχήν αυτόν ποιων κραυγάζω. 

’Άρχ. Σϋ "Ιησοϋ μου προηγον ταντης τής Ιστορίας, 

ενεκεν άληΰείας τε και χάριν σωτηρίας. 

(φ. 193β'). Τέλος: 

Λείχνονιες τούτον άς κα&ως γραφομεν κορνφαιον 

των βασιλέων όλωνών και παλαιών και νέων. 
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(φ. 17). Βασιλεία Χριστιανών πρώτη. 

Αρχή τοΰ των Χριστιανών βασύ^ειών βιβλίου 

δόξα ττ} '&εία και σεπτή βασιλεία Κυρίου. 

Ό "Αγιος Κωνσταντίνος ό Μέγας και πρώτος βασιλεύς Χριστιανών. 

Και έβασίλενσε λοιπόν ό μέγας Κωνσταντίνος 

ήλιος δ υπέρτερος ηλιακής άκτΐνος. 

Συνεχίζεται δέ ή ιστορία διά στίχων μέχρι Γρατιανοΰ, φ. 103β'. 

2 (φ. 2). Ερμηνεία εις τον προφήτην Ιεζεκιήλ. 

Έν-τή άνφ φφ σημειοΰται: Ή αρχή τοΰ βιβλίου παλαιοΰ δντος, όντας 

χαλασμένη, άρχισ’ απ’ εδώ εις τον Ιεζεκιήλ. 

ΚαΙ άρχεται: ένδεκάτφ ετει τής τούτου βασιλείας, όγδόφ δε τής οικείας 

ήγεμονείας πάλιν επιστρατεύει τοΐς Τεροσολύμοις... 

Τέλος: άφεσιν ήμίν αμαρτημάτων παρά τοΰ Σωτήρος των ολων 

αΐτοΰντας, μεθ’ οΰ τφ πατρί ή δόξα... 

[17] 2063 Γ138 

Χαρτ. 18X12, αίώνος ιη' 

Βυζαντινή "Ιστορία 

φ. 584 

1 (φ. 1). Κωνσταντίνου Δαπόντε τοΰ μετονομασθέντους Καισαρίου. 

Τόμος δεύτερος. Βασιλειών βιβλίον Δ'-Ζ'. 

Κωνσταντίνος τριακοστός όγδοος, εις δέ τό όνομα πέμπτος, και Ειρήνη 

τριακοστή Ιννάτη. 

*Αρχ. Ό άξιώσας με καλώς τόν πρώτον νά πληρώσω 

τόν τόμον και τοΧς αδελψοίς ώς δώρημα νά δώσω. 

Λήγει δέ ή Ιστορία μέχρι Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου. 

2. Έν φ. 258β'-263 εύρηνται αινίγματα τοΰ σοφωτάτου Ψελλοΰ προς 

τόν βασιλέα Μιχαήλ τόν Δούκα. 

’Άγγελος καί νους- 

"Εστι ζφον λογικόν, Δέσποτα στεφηφόρε, ορών, ούκ εχον δφθα?νμούς, 

εκτός ποδών βαδίζον, εστερημένον κεφαλής... 

3 (φ. 581-584). Έν τοΐς τελευταίοις φύλ?,οις εύρηνται τροπάρια καί 

ύμνος εις την Θεοτόκον. 

Άμφότεροι οι κώδικές εΐσι δεδεμένοι διά δέρματος καί χαρτονιού, εΐσί 

δέ αΐιτόγραφοι τοΰ Δαπόντε κατά τόν Σεβασμιώτατον Άγιον Κορυτσας κ. 

Εύ/ιόγιον Κουρίλαν Ααυριώτην, δημοσιευσαντα σύντομον περιγραφήν των 

κωδίκων τούτων εν τφ ΙΑ' τόμφ τής «Επετηρίδας τής Εταιρείας τών Βυ¬ 

ζαντινών Σπουδών» καί εν ιδίφ τεύχει. (Άνατύπωσις, Άθήναι 1935, βλ. 

άνωτ., σ. 113). 
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[18] 2064 Ε194 

Μεμβρ. 31X21, αΐώνος ια' 

Βίος, Έγκώμιον καΐ Δια'&'ήκη τον Όσιου ^Α-θΌνασίου 

φ. 192 

1 (σ. 1-288). Ό βίος του Όσιου και Θεοφόρου Πατρός ημών “Αθα¬ 

νασίου, ου ή Ιπιγραφη: « Διηγησις του βίου και των διακρίσεων καΐ οικο¬ 

νομιών καΐ θαυμάτων του Όσιου και Θεοφορου Πατρος ημών Αθανασίου». 

Ή δέ αρχή : «“Ιδού και δ καθ’ ημάς βίος... » και τό τέλος: «...σοι μετά γε 

Θεόν πάσαν την ημών επιγράφοντες σωτηρίαν εν αύτώ Χριστφ τφ Κυρίφ 

ημών, φ ή δόξα κλπ.». 

Έξεδόθη υπό I. Πομιαλόβσκη, Ρώσσου, εν Πετρουπόλει τφ 1895. 

2 {σ. 288-324). Έγκώμιον εΐς τον Όσιον και Θεοφόρον πατέρα ήμών 

Αθανάσιον τόν Ιν τφ “Άθφ, ου ή αρχή ι «Ουδέ τής των οσίων μνημης οι 

φιλόθεοι προσκορεΤς... 
Τέλος: «...δν σύ πρό παντός άλλου δοξάσαι Ιπι τής γης Ισπούδασας 

καΐ προείλου...». 

Έξεδόθη υπό Παντελεήμονος Μοναχού Ααυριώτου εν Άθήναις τό 1937 

Ιν τφ ΙΕ' τόμφ τού περιοδικού τής Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Θεολογία», 

Ιξ ού και άνατόπωσις Ιγένετο εις ιδιαίτερον τεύχος μετά εισαγωγής. Τφ 1948 

Ιγένετο Β' Ικδοσις ύπό Σωτ. Σχοινά Ιν Βόλφ μετά προλογου και εικονος 

τού Αγίου. 

3 (σ, 326-360). Τυπικόν ήτοι κανονικόν τού όσιου και θεοφόρου 

πατρός ήμών Αθανασίου τού εν τφ ’Άθφ, ού ή άρχη : « Οι τον μονοτρο- 

πον τού μονήρους βίου δρόμον εύστόχως κατά θειον σκοπόν...». 

Τέλος: «...τό λοιπόν τέκνα σώζοισθε και μέμνησθέ μου τής ταπει- 

νώσεως». 

Έξεδόθη τό πρώτον υπό Μανουήλ I. Γεδεών εν τφ βιβλίφ του « Ο 

“Άθως» εν Κωνσταντινουπόλει 1885 σντιγραφέν εκ τού υπ αριθ. ΣΚΗ 

Ίβηριτικού κώδικος. 

4 (σ. 361-372). Ή Διατυπωσις τού οσίου και μακαρίου πατρός ήμών 

Αθανασίου, ής ή αρχή: « Πατέρες και αδελφοί ήγαπημένοι και τίμιοι και 

τέκνα πνευματικά καΐ επιπόθητα, επειδή εγώ ό ταπεινός μονάχος Αθανά¬ 

σιος... ». 

Τό τέλος: « ...Και εμού τού ταπεινού και αμαρτωλού εν πάσαις υμών 

ταΐς προσευχαις μνημονεύετε, όπως εύροιμι έλεος και άφεσιν των πολλών 

μου άμαρτημάτο3ν εν τή ήμεροι τής κρίσεως». 

5 (σ. 372). 'Υποτύπωσις καταστάσεως τής λαύρας τού όσιου Αθα¬ 

νασίου. 

’Άρχεται ούτως: «"Οπως δοιηκούμεθα εν ταΐς συνάξεσι τής αγίας καΐ 

ενδόξου τριημέρου άναστάσεως τού σο^τήρος ήμών Ιησού Χριστού». 
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Ίστέον ότι μετά τό παρελθεΐν τρίτην φυλακήν τής νυκτός, ήτοι την 

έννάτην ώραν...». « α 
Τέλος: «...Ταύτα ούν πάντα τά παρα ημών κανονισθεντα ρουΛομεϋα 

πάντοτε έν τή συνοδία άναγινώσκεσθαι τού μηδένα των αδελφών άγνοιαν 

προφασίζεσθαι. Δο)η δέ ήμίν ό Κύριος...». 

Τό Τυπικόν, ή Διατύπωσις και 'Υποτύπωσις, άτινα καΐ Διαύηκη καλούν¬ 

ται, έξεδόθησαν συν άλλοις 'ΑγιορείΓίκοΐς επισήμοις έγγράφοις υπό τού Γερ¬ 

μανού Ρΐιϊΐίρρ Μεγετ (Φιλίππου Μάγερ) εν Λειψίφ τό 1894. Έκ δέ τής 

εκδόσεως ταύτης Ιγένετο άνατύπωσις υπό Ίωάννου Χρ. Χατζηίωάννου εν 

Άθήναις 1939. τεύχος Α'. , χτ 
Ό κώδιξ φέρει Ιν τή ωα πλείστας σημειώσεις τού προηγουμένου Κυ¬ 

ρίλλου Λαυριώτου, Πελοποννησίου. ών τινας αντιγράφω ώδε : ’Εν σελ. 361 

ένθα ή Διατύπωσις «και αύτη διαθήκη Ιστί' δμως εκείνην μεν (την Δια¬ 

θήκην, ήτοι τό Τυπικόν ή Κανονικόν) πρότερον Ιποίησεν, επί τής βασι' 
λείας “Ιωάννου (τού Τσιμισκή), ταύτην δέ (την Διατύπωσιν) ύστερον επί 

τής βασιλείας Βασιλείου (τού Β'. 976 καΐ Ιντεύθεν). Έτέρα σημείωσις: 

Ικ τούτου δείκνυται δτι ή τού Αύγούστου τεσσαρακοστή ούκ ήν τότε... ». 

Έν σελ. 356: «ώς φαίνεται Ικ τούτου ότι ό άγιος έγραψε ταύτην τήν 

Διαθήκην (τήν Διατύπωσιν) πρό τής τελειώσεως αυτού πέντε,χρόνους τού* 

λάχιστον». . . β , 
Έν φύλ. 189β': « δρα Ιν τφ τυπικφ όμού τε και κανονικφ του άγιου, 

οιαις άραΐς, προς δέ και άναθέμασι, καθυποβάλλει τούς εΐσαγοντας ευνουχους 

ή παϊδας Ιν τή λαύρα ταύτη, ή μή Ιξάγοντας τούτους· 6^δή Ιν τφ παρόντι 

αΙώνι (δεκάτφ ογδόφ, περί τά τέλη) παρεωράθη, ούκ οΐδ’ βπως διά πολλά 

αίτια ώς φασιν ήδη οί δσιώτατοι πατέρες». 

Έν τφ τέλει τού κώδικος εΰρηνται στίχοι Ιαμβικοί εις τόν άγιον Αθα¬ 

νάσιον και έτεροι πολιτικοί εις τήν Μονήν καί διάφοροι σημειώσεις. 

Οί στίχοι εσημειώθησαν υπό τού Επισκόπου Σταϊγών Παϊσίου, περιελ- 

θόντος τάς 'Ιεράς Μονάς τού Άγιου Όρους εν έτει 1800. “^ημοσιεύθησαν 

δέ ύπ“ εμού, ώς επίσης καί ή ώς άνω σημείωσις (φ. 189β') τού Κυρίλλου 

συν τφ Έγκωμίφ τού Άγιου Αθανασίου. 

Ό κώδιξ είναι δεδεμενος διά δέρματος, καλώς διατετηρημένος, καλ¬ 

λιγραφικώς και όρθογραφικώς γεγραμμένος. κοσμείται δέ καλλιτεχνικως 

δΓ εγχρώμων προμετωπίδων, φερουσών ώραϊα πτηνά. Εγράφη δέ πιθανώ- 

τατα υπό Αθανασίου τινός, μαθητου τού διαδόχου τού 'Αγίου Αθανασίου, 

Αντωνίου. 
Ό κώδιξ ούτος φυλάσσεται ήδη εν τφ Θησαυροφυλακίφ τής Μονής, 

Έκι τού πρώτου φύλλου εύρηται ή εΙκών τού αγίου Αθανασίου, έγχρωμος, 

ήτις Ιδημοσιεύθη ύπ“ εμού μετά τής άσματικής ακολουθίας τού Όσιου 

πατρός ήμών Αθανασίου εν τφ περιοδικφ «Άγιορειτική Βιβλιοθήκη», 



120 Γέροντας Παντελεήμονος Λαυριοίτου 

έτος Γ', αριθ. 31*32, εν Βόλφ 1939 χα'ι εν τίί Β' Ικδόσει τοΰ Εγκω¬ 

μίου 1948, 

Σύντομον περιγραφήν του κωδικός τοΰτου εδημοσίευσα εν τφ περιοδικφ 

«Ελληνική Έπιθεώρησις», άριθ. 324, "Οκτώβριος 1934, ένθα εδημοσιεύ- 

σαν και αί ως ανωτέρω μερικαι σημειώσεις του Κυρίλιλου, συμπληρωματική 

δέ τοιαΰτη εδημοσιεΰθη εν τή «Θεολογία» μετά του Εγκωμίου εν τη 

Εισαγωγή. 

Του παρόντος κώδικος μνείαν ποιείται καί ό ήμέτερος συνάδελ.φος Γέρων 

Ευλόγιος Κουρίλας {ήδη Μητροπολίτης Κορυτσάς) εν τή πραγματείςι του 

«Τά κειμηλαρχεΐα και ή βιβλιοθήκη τής Μ. Μ. Λαύρας», τόμος ΙΑ' τής 

«Επετηρίδας τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», σελ. 382 εν "Αθήναις 

1935 και εν ϊδίφ τευχει. 

[19] 2065 Α121 

Χαρτ. 38x25, αΐώνος ΙΖ’ (1614) 

Κν^ιαΗοδ^όμ.^,ον, περιέχων παΧ λόγους πανηγυ^ΜΟ^ις 

φ. 301 δίστηλ. 

1 (φ. 1). «Προοίμιον. — Μάξιμος ιερομόναχος ό Πελοποννήσιος τοΤς 

άπανταχοΰ εύρισκομένοις χριστωνΰμοις λαοΐς Ιερωμένοις τε καΐ λαϊκοϊς εν 

Κυρίφ χαίρειν ». 

"Αρχ. «"Έπρεπε καθώς λέγει ο μέγας Χρυσόστομος "Ιωάννης είς τά 

προλεγόμενα τής εξηγήσεως του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, δη νά μή κατα· 

σταθή τό γένος των ανθρώπων νά Ιχη τήν βοήθειαν των γραμμάτων...». 

Τ έλ ος:« ...διότι αίιτή μόνον είναι από δλα τά πράγματα αθάνατη 

καΐ κάμνει καί τους άνθρώπους ευδαίμονας, ήγουν σοφούς μακαρίους. 

Έρρωσθε». 

Ί* αχιδ : μαρτίφ ζ ; είς "Ιωάννινα 

"Ακολουθεί δ πίναξ των περιεχομένων. « Πίναξ πέφυκα του παρόντος 

βιβλίου:». 

2 (φ. 3). «Του σοφωτάτου καί λογιωτάτου κυροΰ Μαξίμου ιερομόνα¬ 

χου διδαχαι είς τάς Κυριακάς του δ?,ου ενιαυτοΰ, Κυριακή τοΰ τελώνου και 

Φαρισαίου ». 

"Άρχ. «"Ένας γεωργός όπου νά εκοπίαζεν δλον τον χειμώνα νά 

σπείρη... ». 

Τέλος: « ...Εΐπέ καί σύ μέ τον τελώνην, δ Θεός ί?ιάσθητί μοι τφ άμαρ- 

τωλφ, διά νά λάβης τήν άφεσιν των αμαρτιών σου καί νά γενής άξιος τής 

βασιλείας τών ουρανών... ». 

3 (φ. 9). «Κυριακή τοΰ ασώτου». 

"Άρχ. « Πολλήν καί μεγάλην χαράν ήθελε πάρη ένας δποΰ νά ήθελεν 

έχη μίαν πολύτιμον πέτραν χαϊμένην...». 

6 
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Τέλος; «...Καί ταιουτοτρόποις θέλει μάς δεκτή είς τήν χαράν εκείνην 

τήν άτελευτητον τής βασιλείας τών ουρανών... ». 

4 (φ. 13β'). « Κυριακή τής άποκρέω ». 

’Άρχ. «"Ένας άνθρωπος, αδελφοί, δποΰ νά ήτον δουλευτής καΐ υπη¬ 

ρέτης ενός βασιλέως μεγάλου... ». 

Τέλος: «...διά νά μην άκοΰσωμεν εκείνα δποΰ ήκουσαν τά ερίφια, 

άμή εκείνα δποΰ ήκουσαν τά πρόβατα... ». 

5 (φ. 17β'). «Κυριακή τής τυροφάγου». 

"Άρχ. «Τί δφελος ήθελε κάμη είς τοΰ λόγου του ένας άνθρωπος...». 

Τέλος: «...Καί ας δώσωμεν και τών πτωχών από τής τραπέζης ημών, 

ϊνα εδφρανθοΰν καΐ εκείνοι, εις δόξαν τοΰ Κυρίου ημών... ». 

6 (φ. 23). «Κυριακή α' τής αγίας τεσσαρακοστής». 

"Αρχ. «Εκείνος δ άνθρωπος άδελφοί, δποΰ ήθελε λυπηθή τοΰ λόγου 

του είς τον καιρόν τοΰ θέρους,.. ». 

Τέλος: «...θέλει άπλώσει ό Θεός τάς χεΐράς του νά μάς βάλη εις τά 

αγαθά τής βασιλείας του... ». 

7 (φ. 27β'). «Κυριακή β' τών νηστειών». 

"Αρχ. «Τούτο καλά τό ελεγεν δ Προφήτης, Κύριε, Ιν θλίψει Ιμνήσθη- 

μέν σοι, ήγουν είς τάς άνάγκας μας και είς ταΐς στενοχωρίαις μας, Ινθυμού- 

μεσθεν τον Θεόν...». 

Τέλος : « ...διά νά μας άγαπήση καί ήμάς ό Θεός, και νά δεχθή καί 

τά δσα κάμωμεν διά τήν ψυχήν μας... »■ 

8 (φ. 36). «Κυριακή γ' τών νηστειών». 

"Αρχ. « Πολλήν καί μεγάλην χαράν ήθελεν Ιχει Ινας άνθρωπος... ». 

Τέλος: «...δτι αυτοί θέλουν άξιωθή τής βασιλείας τών ουρανών...». 

Σημ. ό άριθμός 36 διπλούς. 

9 (φ. 44β'). « Κυριακή δ' τών νηστειών». 

"Αρχ. «"Ενας άνθρωπος δποΰ εύρίσκεται σιμά εις ενα βασιλέα...». 

Τέλος: «...Μετά ταΰτα νά μάς άξιώση τής αιωνίου του και ατελεύ¬ 

τητου βασιλείας τών ουρανών... ». 

10 (φ. 5θ). «Κυριακή ε' τών νηστειών». 

"Αρχ. «Τά μικρά παιδία αδελφοί, εως δποΰ είναι μικρά, δεν γυρεΰουν 

από τους γονείς τους άλλο... ». 

Τέλος: «...αυτά άς κσμνωμεν καί θά κατορθώσωμεν, διά νά μάς 

άξιώστ) ό Θεός... ». 

11 (φ. 57β'). « Τή Κυριακή τών βαΐων». 

"Αρχ. «Μία χώρα μεγάλη ευσεβών ανθρώπων...». 

Τέλος: « ...νά ΰπάγωμεν μαζί του εις τά "Ιεροσόλυμα, εις τήν άνω 

Τερουσαλήμ...». 

12 (φ. 64). «Τοΰ αΰτοΰ Μαξίμου είς τάς κατά Ίωάννην Κυριάκός. 
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Τϋ ανία μενάλΐ, λαμπρμ Κυίΐαχϋ τού Πάσχα. Είς τό εν άβχή ΐν ό 

Λόγος». , 
’Άρχ. «Καθώς ένας βασιλεύς σοφος...». ^ 

Τέλος: «,,.ψάλλειν κα'ι λέγειν, πάσα πνοί) αΐνεσατω τον Κύριον...». 

13 (φ 74). «Κυριακτί τού Θωμά». 
"Άρχ. «Πολλην χα'ι μεγάλην χαράν μά τήν αλήθειαν ήθελε πάρει ένας 

άνθρωπος...». . , , - ν - ς ν ν 
Τέλος: « ...άλλα νά σπουδάζωμεν να αρεσωμεν του Χρίστου όια να 

τυχωμεν τής βασιλείας των ουρανών...»- 
14 (φ 80). «Κυριακή των μυροφόρων». 

’Άρχ «"Ενας άνθρωπος άδελφοί. βπού θέλει νά κερδησχι...». 

Τέλος: «...και ετζη νά μάς Ιμφανίση τού λόγου του έπείνην τήν 

Ιμφάνειαν...». 
15 (φ. 85β'). «Κυριακή τού παραλύτου». 

"Αρχ. «"Ενας άνθρωπος όπου νά είχε μίαν μεγάλην και άνιατρευτον 

άσθένειαν...». , . , , ' 
Τ 8 λ ο ς ■ « θέλει μ«5 είπεϊ και ήμαί ο ιαιρος ο άληθινος, δ Κύριος 

ήμδν ΠησοΟς Χριστές, ένειραι δρον τον κράββατόν σοο καί πεοιττάτει...». 

16 (φ. 92). «Κυριακή τής σαμαρείτιδος». 

■Ά ρχ « Καθώς Ινας ψαράς, άδελφοί, όπόταν θέλη νά ΐΓίάση ψαρια...». 

Τέλος; «...διά νά κατανιήσωμεν είς τά δίκτυα ΙκεΧνα ή είς ιό δίκτυον 

Ιχεινο τής βασιλείας των ουρανών...».^ 

17 (φ. 97). «Κυριακή τού τυφλού». 
■Ά ρχ, «Ένας άνθρωπος άδελφοί, όπου νά ήθελεν ήσιαι είς μιαν σκο- 

τεινήν φυλακήν βαλμένος·..». ^ 
Τέλος: «...διά νά άξιωθούμεν τής ημέρας εκείνης...». 

18 (φ. 102β'). «Κυριακή τών αγίων Πατέρων».^ 

’Ά ρ χ. « Έάν είναι κανένας άνθρωπος αδελφοί, οπού θέλει νά έμπη είς 

ένα βασίλειον... ». 
Τέλος: «...°Αλλά τούς αγίους Πατέρας ας μιμηθουμεν...». 

19 (φ 110). «Κυριακή τής αγίας Πεντηκοστής»- 

=Άρχ. «Όπόταν ένας άνθρωπος άδελφοί, ήθελεν εύρίσκεσθαι είς Ινα 

Τέλος: «...καί μετά τούτο θέλομεν γένη αςιοι της βασιλείας των 

ουρανών...». , , λ* ο « τ/· 
20 (φ 115). «Τού αυτού κυρού Μαξιμου εις τας κατα Ματθαίον Κυ- 

ριαχάς. Κυριακή πρώτϊι Ματθαίου τών άγιων Πάντων». 

’Άρχ. «Έάν είναι και κάθε ένας άνθρωπος αγσπα και εχει προθυ¬ 

μίαν ». 
Τέλος; « -..άμή νά μάς εΐπή, δεύτε οϊ ευλογημένοι...». 
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21 (φ. 121β'). «Κυριακή β' τού Ματθαίου». 

“Αρχ- «Όπόταν θέλη ένας οικοκύρης νά άνακαινουργώση τό σπίτι 

του...». , - 3 - . 
Τέλος: «...και νομήν εύρήσει τήν βασιλείαν των ουρανών...». 

22 (φ. 126β'). «Κυριακή γ' Ματθαίου». 

’Ά ρχ. « Καθώς εκείνοι οπού θέλουν νά περάσουν Ινα μέγα πέλαγος... ». 

Τέλος : «...καί ούτω νά μάς άξιώση τής βασιλείας τών ουρανών... ». 

23 (φ- 131β'). «Κυριακή δ' τού Ματθαίου». 

’Άρχ. «Καθώς ή φωτία δείχνει ποιον είναι τό καθαρόν μάλαγμα...»· 

Τέλος: «...νά άνακλιθοϋν μετά Αβραάμ και Ισαάκ καί Ιακώβ εις 

τήν βασιλείαν τών ουρανών...»· 

24 (φ. 135β'). «Κυριακή ε' Ματθαίου». 

Άρχ. «Όπόταν χαλάση ένός άμπελίου ή φράκτη του...».^ 

Τέλος: «...καί διά [νά] συνδοξασθοΰμεν μέ αύτόν είς τήν ζωήν τήν 

αιώνιον... »· 

25 (φ. 141). «Κυριακή ς’ Ματθαίου». 

Άρχ. «Καθώς ήθελε κάμει Ινας καλός καί σοφός βασιλεύς... »· 

Τέλος; «...καί νά ΰπάμεν είς το σπίτι μας τό άληθινόν...»■ 

26 (φ. 145β'). «Κυριακή ζ' Ματθαίου». 

Άρχ. «Καθώς καμμίαν φοράν ένας καλός πατέρας...». 

Τέλος: « ...θέλει μας είπεϊ δεύτε οί εύλογημένοι κλπ. ». 

27 (φ· Ιδίβ'). «Όμιλία άναγινωσκομένη Κυριακή όγδόη τού Ματ- 

θαίου». ^ ^ __ 
Άρχ. « Πάλιν θαυματουργή άδελφοί, δ Κύριος ήμών Ιησούς Χρίστος 

είς τήν έρημον... ». 
Τέλος: «...τέλος πάντων νά μας άξιώση καί τής βασιλείας τών ουρα¬ 

νών... ». 

28 (φ. 154β'). « Κυριακή θ’ Ματθαίου ». 

’Άρχ. « Οΐ καλοί καί τεχνϊταις Ιατροί, όπόταν ασθενηση τινας...». 

Τέλος; «...ήγουν είς τον Παράδεισον καί είς αυτήν τήν βασιλείαν 

τών ουρανών... ». 

29 (φ. 160). «Κυριακή δέκατη Ματθαίου». 

Άρχ. «Καθώς ένας στρατιώτης όπόταν είναι καλά αρματωμένος...». 

Τέλος: «...άλλα αβλαβείς θέλομεν άναβή εις τό ορος τού Θεού, εις 

τήν άνω Περουσαλήμ.., ». 

30 (φ. 164β'). «Κυριακή ια' Ματθαίου». 

"Άρχ. «Ποιος άνθρωπος, όπου νά ήτον χρεώστης ένου (ένος) μεγά¬ 

λου βασιλέως... ». 

Τέλος: «...διά νά συγχώρηση καί ημάς δ Θεός...». 

31 (φ. 168β'). «Κυριακή ιβ' Ματθαίου». 
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’Άρχ. «Καθώς ο χρυσικός, όπόταν θέλη νά δοκιμάσω το μάλαμα...». 

Τέλος: «...θέλομεν γένη άξιοι του θησαυροΰ τής βασιλείας των ουρα- 

νών... ». 

32 {φ. 171β')· «Κυριακή ιν' Ματθαίου». 

”Ά ρ χ. « Καθώς ένας καλός πατέρας, δποτε βλέπει τά παιδία του όπου 

δεν τον ακουουν εις τό θέλημά του... ». 

Τέλος: «...διά νά γενοΰμεν άξιοι νά πίνωμεν τό πόμα τό καινόν...». 

33 (φ. 175β'). «Κυριακή ιδ' Ματθαίου». 

“Αρχ. «Πολλών λογιών και μέ πολλούς τρόπους...». 

Τέλος: «...νά συναπολαμβάνωμεν τά αιώνια αγαθά...». 

34 (φ. 180). «Κυριακή ιε' Ματθαίου» «...ζητεί ογδόην του Λουκα». 

35 {φ. 180β'). «Κυριακή ις·' Ματθαίου». 

’Άρχ. «Καθώς ένας διδάσκαλος όπου μαθαίνει μαθητάς...»· 

Τέλος: «και τής άπολαυσεως των αΐοινίων άγαθών καταξίωσηήμας...». 

36 (φ. 182). «Κυριακή ιζ' Ματθαίου, ήγουν τής Χαναναίας». 

“Άρχ. «Ένας όπου παντέχει νά άπολαυση τίποτες άπό Ιναν μεγά?ι.ον 

αδθέντην...». 

Τέ λ ο ς: « ...τήν άφεσιν των άμαρτιών μας και την βασιλείαν των 

οδρανών... ». 

37 (φ. 184β'}. «Κυριακή προ τής Ύψώσεως». 

"Αρχ. «Τό βάθος καΐ τό ΰψος των ολίγων συλλαβών ετούτων...», 

Τέλος: «...και άς δράμωμεν μέ καλά Ιργα είς τον Χριστόν...». 

38 (φ. 188). «Κυριακή μετά τήν "Υψωσιν». 

*Άρχ. «Ένας βασιλεύς νά είχε πόλεμον μέ εναν εχθρόν του μέγαν...». 

Τέλος: «...και βαστώντες αυτό τό στερεόν άρμα...». 

39 (φ. 193). «Του αύτοϋ σοφιστοΰ Μαξίμου, εις τάς κατά Λουκαν Κυ- 

ριακάς, Κυριακή πρώτη Λουκά». 

’Ά ρ χ. « Καθώς ένας καλός κυνηγός όπου ήξεύρει νά κυνηγά και εϊς τήν 

γήν καΐ ε!ς τήν θάλασσαν... ». 

Τέλος: «...και άς άκολουθήσωμεν τον Χριστόν, ϊνα και συνδοξασθώ- 

μεν αύτφ... ». 

40 (φ. 197β'). «Κυριακή β' Λουκά». 

’Ά ρ χ. «"Ενας άνθρωπος όπου νά ειχεν ενα πολύτιμον πράγμα χαϊ- 

μένον... ». 

Τέλος: « ...νά φθάσωμεν εις τήν πόλιν εκείνην τήν επουράνιον...». 

41 (φ. 202). «Κυριακή γ' Λουκά». 

’Ά ρχ. « Άν είναι και Ινας οπού νά εχη άλλα πολλά πράγματα... ». 

Τέλος: «...νά μάς άναστήση και νά μάς δώση ζωήν αιώνιον...». 

42 (φ. 205β')· «Κυριακή δ' Λουκά». 

’Άρχ. «Καθώς ένας γεωργός, οποΰ θέλει νά κάμη πολύ γέννημα...». 
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Τέλος: «...και νά μάς συναρίθμηση μέ τούς αγίους του...». 

43 (φ. 209β'). « Κυριακή ε' Λουκά». 

"Αρχ. «Τάχα τί σάς φαίνεται, αδελφοί, καλύτερον είναι νά φάγη καί 

νά πίη τινάς μίαν ημέραν... ». 

Τέλος : « ...μετά τοϋ πτωχού Λαζάρου και μετά πάντων τών αγίων... ». 

44 (φ. 214β^). «Κυριακή ς' Λουκά». 

"■'Αρχ. «"Ενας άνθρωπος οπού νά είναι ασθενής καΐ αδύνατος...». 

Τέλος: «...ας φύγωμεν, λέγω, τά έργα αυτών, και ας άκολουθήσω¬ 

μεν τον Χριστόν...». 

45 (φ. 2ΐ7β'). «Κυριακή ζ' Λουκά». 

"Α ρ χ. « Καθώς δταν εύγη ένας βασιλεύς νά ύπάγη εις ένα κάστρον νά 

τό διόρθωση... ». 

Τέλος: «...διά νά μάς εΐπή και ήμάς ιδ πίστις σας σάς έσωσε, σύρτε 

είς τήν βασιλείαν τών ουρανών,., ». 

46 (φ. 221). «Κυριακή η' Λουκά». 

’Άρχ. «Πολλοί σιμώνουν είς τήν φωτίαν, δχι νά φωτισθούν ή νά 

πυρωθούν... ». 

Τέλος: «...τί νά κάμωμεν νά κληρονρμήσωμεν τήν αιώνιον ζωήν...». 

47 (φ. 224β'). «Κυριακή θ' Λουκά». 

’Ά ρχ. « Τον πλούτον πάλνιν άδελφοί όνειδίζει ή θεία Γραφή σήμερον... », 

Τέλος: «...και άς στολίσωμεν τήν ψυχήν μας μέ λσμπράς άρετάς...», 

48 (φ. 227β'). «Κυριακή ι' Λουκά». 

*Άοχ· «"Ενας καλός καί εύσπλαγχνος βασιλεύς...». 

Τέλος: «...καί άς τού δώσωμεν τήν πρέπουσαν ευχαριστίαν, ϊνα καί 

τών αιωνίων άγαθών έπιτύχωμεν...». 

49 (φ. 231). «Κυριακή ια' Λουκά». 

’Άρχ. «Ένας μέγας βασιλεύς νά ήθελε θελνήσει νά κάμη μίαν μεγάλην 

τράπεζαν...». 

Τέλος: «...άς γενοΰμεν άξιοι τούτου τού δείπνου...». 

50 (φ, 234β'). «Κυριακή ιβ' Λουκά». 

’Άρχ. «Πολλοί νομίζουν δτι μέ τό νά είναι άπό γένος ευγενικόν καί 

αρχοντικόν...». 

Τέλος: « ...διά νά λαμβάνωμεν ευχήν καί ευλογίαν καί άπό τούς ιερείς 

και άπό τον Θεόν... ». 

51 (φ. 23ββ'). «Κυριακή ιγ' Λουκά». 

’Άρχ. «Οι καλοί Ιατροί οποτες πιάσουν νά ϊατρεύσουν... »· 

Τέλος: «...καί ώς αετοί ύψιπέται νά πετάσωμεν... ». 

52 (φ. 240). «Κυριακή ιδ' Λουκά...». 

’Άρχ. «“Ενας δουλευτής ενός βασιλέως έως οπού είναι εις τήν υποτα¬ 

γήν τού βασιλέως... ». 
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Τέλος: «...νά άκοΰσωμεν την γλυκυτάτην εκείνην φωνήν...». 

53 (φ. 242β'). «Κυριακή ιε' Λουκά». 

’Άρχ. «Άνίσως ένας δπου θέλει νά απόκτηση έ'να πράγμα...». 

Τέλος: «...ϊνα αιωνίως ευφραίνεσαι μετά πάντων των αγίων...». 

54 (φ. 246). «Κυριακή προ τής Χρίστου γεννησεως». 

“Άρχ. «Πολλάκις αδελφοί οι βασιλείς τής γης... »■ 
Τέλος: « ...επειτα καθαρώς νά μειαλαμβάνωμεν και ουιω...». 

55 (φ. 250). Κυριακή μετά την Χρίστου γέννησιν». 

’Άρχ. «’Άνωθεν Ιξαρχής και πάντοτε αδελφοί...». 

Τέλος: «...και μετά πολλής ευχαριστίας νά δοξάζωμεν... ». 

56 (φ. 256). «Κυριακή προ των Φώτων». 

'Άρχ. «Έάν ένας δποΰ θέλει νά κάμη Ινα κακόν εργον...». 

Τέλος: «...διά νά τον εχωμεν εΐς Ικείνην την αιώνιον ζωήν...». 

57 (φ 260β'). «Κυριακή μετά τά φώτα». 

"Αρχ. «"Ενας άνθρωπος δποΰ νά Ιχρεώστα ενοϋ βασιλέως πολύ 

χρέος...», 
Τέλος: «και ας μην άμελοΰμεν την σωτηρίαν μας...». 

58 (φ. 264). «Τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου αρχιεπίσκοπου 

ΚωνοιανηνοΜόΙεως τού Θεολόγου, λόγος εις ιήν γέννηοιν ιού Χρισιοϋ, 

ήτοι τά Θεοφάνεια». 
"Αρχ. «Χριστός γενναται, δοξάσατε...». 

Τέλος: «...δσον Ιφικτόν τοΐς δεσμοΐς τής σαρκός...». 

59 (φ. 271). «Τοΰ σοφωτάτου Μαξίμου τοΰ ιεροκήρυκας του Πελοπον- 

νησίου, λόγος εΐς την Χριστού γέννησιν». 
*Άρχ. «Πάσα δικαιοσύνη είναι, οτι οποίος εΐναι ασθενής...». 

Τέλος: «...καΐ νά μάς δώση τά μέλλοντα αγαθά τής βασιλείας των 

ουρανών,..». ^ ^ , 
60 (φ. 279). «Τού εν άγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου αρχιεπίσκοπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Θεολογου, Λογος εις τα αγία Φώτα». 

’Άρχ. «Πάλιν Ιησούς 6 εμός, και πάλιν μυστήριον...». 

Τέλος: « ...ής νϋν μετρίως ύποδέχεσθε την μίαν αυγήν εκ μιας τής 

θεότητος...». 
61 (φ. 287). Τού αυτού, «λόγος εΐς τό "Αγιον Πάσχα και εΐς την βρα¬ 

δύτητα ». 
’Άρχ. « Άναστάσεως ήμερα και ή αρχή δεξιά...». 

Τέλος: «...και νεμομενους και νέμοντας εν είναι πάντας...»· 

62 (φ. 289). «Τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Αντιπάτρου Επισκόπου 

Βόστρων. Λόγος εΐς τό γενέσιον τού 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί 

Βαπτιστοΰ καί εΐς την Ζαχαρίου σιγήν και εΐς τον ασπασμόν τής Θεο¬ 

τόκου ». 

"Αρχ. « Έν γεννητοΐς γυναικών ούδένα Ίωάννου μείζονα...». 

Τέλος: « ...Έγώ δέ φημι ευλογητός ό Θεός των Χριστιανών... ». 

63 (φ. 293). «Τού σοφωτάτου Μαξίμου και Ιεροκήρυκας τού Πελο- 

ποννησίου, λόγος εΐς τούς πρωτοκορυφαίους των Αποστόλων Πέτρον καί 

Παύλον ». 
"Αρχ. «"Ενας βασιλεύς αδελφοί, νά εΐχεν ενα παλάτιον γεμάτον λίθους 

τιμίσυς...». 

Τέλος: «...μάλιστα μέ αυτόν τον Χριστόν.,.». 

64 (φ. 299). Τού αυτού «λόγος εΐς την κοίμησιν τής Θεοτόκου». 

"Αρχ. «"Οποιος ήθελεν εύρει τον τρόπον τής σωτηρίας αυτού...». 

Τέλος: «...διότι τφ όμοίφ τό ομοιον καταλαμβάνεται...». 

Ό κώδιξ παλαιοεσταχωμένος διά σανίδων καλυπτόμενων Ιξωθεν διά δέρ¬ 

ματος. Τού παλαιού σταχώματος ήμικαταστραφέντος μετεσταχώθη παρά τοΰ 

συναδέλφου ήμών Γέροντος Παύλου Παυλίδου Ιατρού, δστις ασχολούμενος 

από τίνος χρόνου είς τήν βιβλιοδετικήν, προσεφέρθη αύθορμήτως νά δέση 

χειρόγραφά τε και Ιντυπα βιβλία τής Βιβλιοθήκης. Κατόπιν ύποβληθείσης 

σχετικής προς τούτο αΐτήσεώς μου εΐς τήν Ίεράν Σύναξιν τή; Μονής, Ιγκρι- 

νάσης ταύτης τήν οικειοθελώς και δνιδιοτελώς ύποσχεθεΐσαν Ιπαινετήν υπη¬ 

ρεσίαν τού Ιρασιτέχνου άδελφού, Ιπεδόθη ούτος μεθ“ ιερού ζήλου, δέσας 

μέχρι τούδε Ικανόν αριθμόν χειρογράφων τε και έντύπων, έπιδείξας άξιοθαύ- 

μαστον προθυμίαν είς τό εργον τούτο. 

Σημειώ ταύτα προς τιμήν του και προς γνώσιν διηνεκή τών εντυγχα* 

νόντων {Δεκέμβριος 1939). 

[20] 2066 Α122 

Χαρτ. 40χ29, αΐώνος ΙΖ' 

Βίοι καί Μαρτύρια Αγίων τον Μηνάς Φεβρουάριου 

φ. 136 

1 (φ. 1). Έν αρχή οκτώ φύλί,α (1-8) και έν τέ?νει ετερα οκτώ (129- 

136) φ. έξ ετέρου κωδικός (αΐ. ις-') περιέχοντα υπομνήματα εΐς τό Εύαγγέ- 

λιον διαφόρων Εκκλησιαστικών Πατέρων (άνευ αρχής και τέλους). 

2 (φ. 9). 'Ο πίναξ τών περιεχομένων (ελλιπής), 

3 (φ. 10). «Μηνι Φεβρουαρίφ α'. Μαρτύριαν τοΰ αγίου Μεγαλομάρτυ- 

ρος Τρύφωνος ». 

’Άρχ. «Τού Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού 

μετά τήν θείαν και θεανδρικήν αυτού ποός άνθρώποις επιφάνειαν...». 

Τέλος: «...τον τής αφθαρσίας στέφανον άνεδέσατο... ». 

4 (φ. 17). «Μαρτύριαν τής αγίας ενδόξου μάρτυρος τού Χριστού 

Άγάθης ». 

’Άρχ. «Βασιλεύοντος Δεκίου τού παρανόμου...». 
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Τέλος: « ...εγένετο δέ τό θαύμα μηνί Φεβρουαρίφ ε' εν “π καΐ ηθλη- 

σεν ήμερα, εν ή και έορτάζοντες... ». 

5 (φ. 22). «Βίος και πολιτεία καΐ μερική θαυμάτων διήγησις του 

οσίου πατρός ήμων και θαυματουργού Λουκά τού νέου, τού εν Έλλάδι 

κειμένου ». 

’Άρχ. «Ού χρόνος ήν αληθώς ό τού καλού βίος και τής περί την αρε¬ 

τήν σπουδής αίτιος... ». 

Τέλος: «...ό καΐ έμοί γένοιτο και πάσι τοΐς σέ βοηθόν Ιπιγραφο- 

μένοις... ». 

6 {φ. 57). « Μαρτυρίαν τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου 

τού Στρατηλάτου». 

’Άρχ. «Λικινίφ τφ δυσσεβεϊ, πολλή κεχρημένιρ τή περί τά είδωλα 

δεισιδαιμονίς:...». 

Τέλος: « ...νοσημάτων φυγαδευτήριον είς δόξαν τού μεγάλου θεού... ». 

7 (φ. β4β'). « Μαρτΰριον τού άγιου μεγαλομάρτυρος Νικηφόρου ». 

’Άρχ. « Ούδέν Ιοικεν άγάπης είναι μακαριώτερον... ». 

Τέλος: «...ή καΐ δικαίως είδε μόνη τάς άμοιβάς διανέμειν κοσμηθή- 

ναι στεφάνοις... »· 

8 {φ. 71). «Μαρτύριον τού άγιου ενδόξου ιερομάρτυρας Χαραλάμπους». 

’Άρχ. «Βασιλεύοντος τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, πάσα δαιμο¬ 

νική λατρεία πέπαυται... ». 

Τέλος: « Έτελειώθη δέ ό άγιος Χαράλαμπος μηνί Φεβρουαρίφ δεκάτη, 

πρεσβεύων ύπέρ των αμαρτωλών πάντοτε... ». 

9 (φ. 79). « Μαρτύριον τού αγίου ενδόξου ίερομάρτυρος Βλασίου». 

’Άρχ. «Βλάσιος ό ίερομάρτυς, άξια τού τοιούδε τέλους τής μαρτυρίας, 

και τον προτού βίον αληθώς επεδείξατο... ». 

Τέλος: «...έντφ μέλλοντι δέ καΐ ζωήν τήν εν Χριστφ δίδωσι τού 

μεγάλου Θεού και Σωτήρος πάντων...». 

10 (φ. 84β'). «Τού εν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τού Χρυσοστόμου ομιλία εγκωμιαστική εις τον εν άγίοις 

πατέρα ήμών Μελέτιον επίσκοπον Αντιόχειας καΐ είς τήν σπουδήν των συνελ- 

θόντων ». 

"Α ρχ. «Πανταχού τής ίεράς ταΰτης αγέλης περιφερών τούς οφθαλ¬ 

μούς...». 
Τέλος: «...ούτω κακεϊ δυνηθήναι γενέσθω πλησίον τής αϊωνίας 

αυτού σκηνής, και των άποκειμένων τυχεΐν αγαθών...». 

11 (φ. 89). «Βίος καΐ πολιτεία τού οσίου καΐ θεοφόρου πατρός ήμών 

Μαρτινιανού ». 

’Άρχ. « "Ον τρόπον αι τών προλαβόντων νόσοι σωματικαι πηρώ- 

σεις...». 
19 - 7 -1958 
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Τέλος: « ...άλλα Χριστφ καθιεροΰσας άγνώς τφ πάντων Δεσπότη... ». 

12 (φ. 102β'). «Τφ αύτφ μηνϊ ιζ' μαρτύριον τού αγίου και ενδόξου 

μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τού Τήρωνος». ^ ^ ^ 

“Αρχ.: «Μαξιμιανφ και Μαξιμινφ τοϊς βασιλεύσι. πολλή τις και άσχε¬ 

τος ή ορμή Χριστιανών κεκίνητο πίστεως...». 

Τέλος: «...Ταύτα τού παρανόμου βασιλέως, παρανημωτερον υπηρέ¬ 

την άκηκοότα. φάναι λέγεται, θεόθεν σοι βασιλεύ». Ελλιπές^ ώς φαίνεται. 

13 (φ. 109). « Μυΐφ μηνί κδ' έγκώμιον εις τον βίον τού όσιου πατρός 

ήμών Συμεών τού εν τφ θαυμαστφ δρει». 

*^Αρχ.: «Ιουστίνου τού πάλαι τά ρωμαίων σκήπτρα διεποντος...». 

Τέλος: «...καί νϋν τή μόνη καί ά?ιτϊ&ινή τριάδι παριστάμενος εντυγ- 

χάνει υπέρ ήμών...». . β , 
14 (φ. 115). « Μαξίμου τού σοφωτάτου καί ρητορος των ρητόρων, Λογος 

εις τον τίμιον προφήτην καί βαπτιστήν τού Κυρίου καί πρόδρομον». 

’Άρχ.: «Έχρήν τόν Ιν γεννητοΤς γυναικών μείζονα,..». 

Τέλος: «...ευχαριστήρια εορτάζονται είς δόξαν τού τοΐς αυτού μέλεσιν 

ένδοξασθέντος Χριστού...». 

15 (φ. 122). «Τού Ιν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου άρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τού Χρυσοστόμου, έγκώμιον είς τόν Ιν άγίοις πατέρα 

ήμών Εύοτάθιον επίσκοπον Άντιοχείας καί εις τήν σπουδήν των συνελ- 

θόντων». ^ ^ 
*Άρχ. : «Σοφός τις άνήρ καί φιλοσοφεΐν είδως ..». 

Τέλος: « ...ζηλώσωμεν τών άγιων τούτων τάς άρετάς, ϊνα καί τών στε¬ 

φάνων κοινωνήσωμεν...». ^ ^ 
Ό κώδιξ είς τά περιθώρια σκωληκόβρωτος- εσταχωμενος δε δια χαρτο¬ 

νιού περιβεβλημένου εξωθεν διά μεμβράνης, φερούσης δίστηλον^ κείμενον 

τού ια' αΙώνος, Ιν μέν τή προσθίφ δψει τού κώδικός Ισιιν ομιλία είς 

τάς επιστολάς τού Παύλου, εν δέ τή 6πισ&ί(? περικοπαί εκ τής παλαιας 

Διαθήκης. 

[21] 2067 Α 123 

Χαρτ. 40X27, αΙώνος ιθ' (1871) 

ΈκκλιιοιαατίΗον Δίκαιον 

σελ. 405 

1 (σ. 1)· Στοιχεία τού Εκκλησιαστικού Δικαίου. Προλεγόμενα - Προοί- 

μιον. Κεφ. Α' Περί Εκκλησίας. Έν σελ. 91 «Τέλος τής Πραγματείας τού 
Εκκλησιαστικού Κανονικού Δικαίου. Έγράφη διά χειρός τού Πρωτοσυγ- 

κέλλου Ιωακείμ εξ Όρτακίου τής επαρχίας τού 'Αγίου Λιτίζης. Μαρ¬ 

τίου 2, 1871 ». 
2 (σ. 93). Στοιχεία Τεράς Ερμηνευτικής. Προλεγόμενα. 1) Έννοεϊν. 

ΕΠΕΤΗΡΙ8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ5 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 2ΠΟΥΔΩΝ Έ«5 ΚΗ' 9 
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3 {σ. 95). Κεφάλαιον Α' Περί νοήματος. 

4 (σ. 117). Ηθική Φιλοσοφία χαι Φυσική Θεολογία Ηθική. 

5 {σ. 139). Μεταφυσικών Υποτυπώσεων Βιβλία δυο. Κισαγωγή. Μετα¬ 

φυσικής βιβλίον Α' περιεχον την Όντολογίαν. 

6 {σ. 151). Ηθική Φιλοσοφία καί Φυσική Θεολογία Ηθική. 
1 {σ. 160). Φυσική Θεολογία. 

8 {σ. 173). 'Ιστορία τής Θεολογίας. 

9 (σ. 190) Στοιχεία τής Ποιμαντικής Θεολογίας. 

10 (σ. 236). Κατηχητικαί Σημειώσεις Ιξ ύπαγορευσεως. 

11 {σ. 241). Όμιλιτική, 

12 (σ. 253). Όρισμός τοΰ “Αδου. 

13 (σ. 256). Εκκλησιαστικόν Δίκαιον διαιρούμενον εις ζητήματα, εϊς 

τρόπον ευμνημονευτον και περιληπτικόν προς χρήσιν Ιν καιρφ τής Ινιαυσίου 

Ιξετάσεως των εξετασομένων Μαθητών. Ζήτημα Α' Περί τής Ικκλησίας 
Ιν γένει. 

14 {σ. 277). Ζητήματα Δογματικής Θεολογίας. 

15 {σ, 295). Ζητήματα Ηθικής Θεολογίας. 

16 (σ, 310). Ζητήματα Ποιμαντικής Θεολογίας. 

17 (σ. 322). Ζητήματα τής *Ιστορ(ας τής Θεολογίας. 

18 (σ. 331). Ζητήματα Πατρολογίας, ήτοι τής περί τούς *Αγίους Πατέ¬ 

ρας σπουδής. 

19 (σ. 339). Κατηχησις, εϊτουν Συνοψις τής “Ορθοδόξου χριστιανικής 
διδασκαλίας. Ικτεθεΐσα κατ“ Ιρωταπόκρισιν. 

20 (σ. 348). Κατήχησις μεθερμηνευθεΐσα εκ τής Σλαβονικής γλώσσης 
εις τήν καθομιλουμένην Ελληνικήν γλώσσαν. 

21 (σ. 355) Σημειώσεις εις τήν ηθικήν Θεολογίαν. 

22 (σ. 356). Εισαγωγή του μαθήματος τής ηθικής Θεολογίας. 

23 (σ. 368). Σημειώσεις ε!ς τήν ιστορίαν τής Θεολογίας. 

24 (σ. 372). Προεισοδιωδεις γνώσεις εις τήν “Εκκλησιαστικήν *Ιστορίαν. 

“Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΰλη και τέλος. 

25 {σ. 276). Σύντομος προεισαγωγή εις τε τήν Παλσιάν και Νέαν 
“Ιστορίαν. 

26 (σ. 377). Λόγος προτρεπτικός εις τήν ανάγνωσιν τών “Αγίων Γραφών, 

ουτινος προτάσσεται Προοιμιον αρχόμενον : «Καθώς τεχνίτης τις δεν δυνα- 

ται νά κατασταθή άριστος μιας τέχνης.,.». Εΐτα «Ύπόθεσις». 

“Άοχ. : «Τίς τών ανθρώπων επιστήαας εις εαυτόν τήν προσοχήν...». 

27 (σ. 382). Ζητήματα Ρητορικής. 

28 (σ. 383). Ζητήματα Ρητορικής Α εκτεθείσης πλατύτερον κατ’ ερωτα- 
πόκρισιν. 

29 (σ. 391). Λογος εισαγωγικός εις τήν Δογματικήν Θεολογίαν Ικφω- 
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νηθείς εν τφ Πανεπιστημίφ υπό τοΰ τακτικού Καθηγητοΰ τής Θεολογίας 

Διονυσίου Κλεόπα τή 26 Νοεμβρίου 1856 εν “Αθήναις. 
"Αρχ.: «Προσκληθείς υπό τής σεβαστής Κυβερνήσεως εις τήν σεμνήν 

έδραν τής καθηγεσίας εν τή Θεολογική Σχολή τοΰ Όθωνείου τούτου Πανε¬ 

πιστημίου... ». 

Τελευτά δέ ό μακρότατος οΰτος λόγος μέ τάς λέξεις: « ...καί άφθαρτον 

καΐ αμίαντον τήν τής “Ορθοδοξίας κληρονομιάν εις τάς επερχομένας γενεάς 

Ινδόξως μεταδιδόντες». 

Ό κώδιξ δεδεμένο; διά χονδρού χαρτονιού. 

[22] 2068 Α 124 

Χαρτ. 40X27, αιώνος ιθ' 

ΣταχΒία Θεολογίαζ 

σελ. 214 

1 (σ. 1). Στοιχεία τής “Ορθοδόξου Χριστιανικής Δογματικής Θεολογίας. 

2 (σ. 119). Εισαγωγή είς τήν ηθικήν Θεολογίαν. 

“Ο κώδιξ δεδεμένος διά χονδρού χαρτονίου. ήμικατεστραφέντος ήδη. 

[23] 267 Γ27 

Μεμβρ. 22Χ16, αΙώνης ια' 

Κοντάχια χαϊ Οϊκοι^ 

φ’. 108 άκέφ. κολοβ. 

Κοντάκια καί ΟΙκοι τοΰ Μηνολογίου άρχομένου άπό τής 25’1? Νοεμ¬ 

βρίου. τής άρχής έλλειπούσης. 

1 (φ. 1). Έν αρχή οΐ δύο τελευταίοι οικοι είς τά Είσόδια τής Θεοτόκου. 

2 (φ. 1). « Κοντάκιον είς άγιον ίερομ, Πέτρον “Αλεξανδρείας » (άν.) και 

εις οικος. «Μηνί τφ ηύτφ κε'». 

3 (φ. 1β). «Τφ αύτφ μηνί ΚΕ'. Κοντάκιον εις αγίαν μεγαλομάρτυρα 

Αίκατερίνα» καΐ οίκος. 

4 (φ. 2). «Μηνι τφ αΰιφ ΚΖ'. Κονδ(άκιον) είς άγιον “Ιάκωβον τόν 

Πέρσιν » καί οικοι δύο. 

5 {φ. 2). « Μηνί τφ αύτφ ΚΗ'. Κονδ(άκιον) εις όσιομάρ. Στέφανον τόν 

Ν^-ον» καί οικος (αν ). 

6 (φ. 2β'). Μηνί τφ αύτφ Α'. Κονδ(άκιον) είς άγιον Άπόστ. “Ανδρέαν» 

καί οίκοι τρεις, 
7 (φ. 3) « Μηνί Δεκεμβρίφ Δ'. Κονδ(άκιον) εις αγίαν μεγαλομάρτυρα 

Βαρβάριιν » καί οίκος. 

1 Αί ενδείξεις άν(έκδοτον) διετηρήθησαν ώς έν τφ χει/φφ καταίώγω. Αΰται 

πολλάκις δεν άνταποκρίνονται προς τήν σημερινήν πραγματικότητα (καΐ δή μετά τήν 

εκδοσιν 4 τόμων τοΰ Ρωμανού εν τή αθηναϊκή έκδόσει 1952 - 1959). 
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8 (φ. 3β ). «...Ε', Κονδ(άκιον) εις οσιον πατέρα ήμών Σάβαν» και 
οίκοι τρεις. 

9 (φ. 4). «...Τ', εις άγιον ιεράρχην και μεγαν Νικόλαον» και οίκοι 

τρεις. « Ετερον Κονδ{άκιον) τοΰ Ιν άγίοις πατρός ημών Νικολάου, ϊδιόμε- 
λον» και οικος (αν. τό β'). 

10 (φ. 5). «...Η . Κονδ(άκιον) εις άγιον Πατάπιον » και οικος. 

11 (φ. δβ'). «...Θ'. Κονδ(άκιον) εις συλλιψιν της αγίας "Αννης οτε 
συνέλλ. την Θεοτόκον » και οίκος. 

12 (φ. 5 β'). «...ΙΑ'. Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου Δανιήλ τοΰ στυλίτου» 
και οίκος. 

13 (φ. 6). «...ΙΒ'. Κονδ(άκιον) είς έν άγίοις Σπυρίδωνα» και οίκος, 

14 (φ. 6β ). « ...ΙΓ . Κονδ(άκιον) (άν.) εις άγιον μεγαλομάρτυρα τοΰ 

Χριστοΰ Ευστράτιον» και οικοι δύο. *Ενταΰθ'α λείπουσι φύλλα. 

15 (φ. 7). «,,.ΚΒ · Κονδ(ακιον) είς άγίαν μάρτυρα ^Αναστασίαν» και 
οίκος. 

16 (φ. 7). «...ΚΓ'. Κονδ(άκιον) των άγιων μαρτύρων ι' των Ιν ΚρίτΙη] 
και οίκος. 

17 (φ. 7β ) «...Προ τής Χριστοΰ Γεννήσεως Κονδ{άκιον) των άγιων 

Προπατόρων καί είς άγιους Γ' παΐδας» καί οίκοι τρεις, φέροντες άκροστι- 
χίδα « τοΰ...». 

18 (φ, 8). « Τή Β Κυρ. προ τής Χΰ Γεννήσεως Κονδ{άκιον) εις μνή¬ 

μην των άγίων Προπατόρων Αβραάμ, “Ισαάκ καί “Ιακώβ» και οίκοι 
τρεις. 

19 (φ. 9). « ...ΚΔ', Κονδ(άκιον) τή Παραμονή τής Χϋ Γεννήσεως» και 
οίκοι τρεις. 

20 (φ. 9β'). «...ΚΕ'. Κονδ(άκιον) είς Χϋ Γέννησιν» και οίκοι 23, 

φεροντες ακροστ. « τοΰ ταπεινού Ρωμανοΰ ύμνος ». 

21 (φ. 13β ). «Τή επαύριον τής Χΰ Γεννήσεως Κονδ(άκιον) ετερον εις 
αυτήν εορτήν» (είς τήν Σύναξιν τής Θεοτόκου) καί οίκος. 

22 (φ. 14). «Μηνί τφ αύτφ Κονδ(άκιον) είς τον άγιον Πρωτομάρτυρα 
Στέφανον » καί οίκοι τρεις. 

23 (φ. 14β'). «"Ετερον Κονδ(άκιον) τοΰ...» αύτοΰ άγιου και οίκος. 

24 (φ. 15). «Τή Κυριακή μετά τήν Χΰ Γέννησιν Κονδ(άκιον) μεθέορ- 
τον » καί οίκος. 

25 (φ. 15). «Μηνί τφ αύτφ ΚΘ'. Κονδ(άκιον) είς τά άγια νήπια» 
καί οίκος. 

26 (φ. 15β'), «...ΛΑ'. Κονδ(άκιον) εις αγίαν μάρτυρα Άνυσίαν» καί 
οίκος (άν.). 

27 (φ. 16). «Μηνί Ιανουαρίφ Α'. Κονδ{άκιον) τοΰ εν άγίοις πατρός 
ημών Βασιλείου» και οίκοι τρεις, φέροντες ακροστιχίδα «τοΰ...». 
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28 (φ· 16β'). «Μηνί τφ αύτφ Ε'. Κονδ(άκιον) είς τήν παραμονήν τόι 

φώτον» καί οίκος (άν.). 

29 (φ. 17). «...ί". Κονδ(άκιον) είς άγια Φώτα» καί οικοι ιη'. *Η 
άκροσηχίς « Τοΰ ταπεινού Ρωμανοΰ». 

30 (φ. 20β'). «...Ζ'. Κονδ(άκιον) είς τήν επαύριον των Φώτον» καί 

οίκοι ιη'. «*Η άκροστιχίς: Τοΰ ταπεινοΰ Ρωμανοΰ». 

31 (φ. 24). «...Θ'. Κονδ(άκιον) είς άγιον μάρτυρα Πολύευκτον» καί 

32 (φ. 24β). «...Ι'. Κονδ(άκιον) τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου 

Νύσης» καί οίκος. 

33 (φ. 25). «...ΙΑ'. Κονδ(άκιον) είς τον όσιον Θεοδώσιον τον κοινω* 

βιάρχην » καί οίκος. 

34 (φ. 25β'). «...ΙΔ'. Κονδ(άκιον) των άγίων άββάδων τών εν Σινα 

καί Ρηηθοΰ » καί οΐκος. 

35 (φ. 25β')· « ...Ι'Γ', Κονδ(άκιον) είς τήν προσκύνησιν τής τίμιας άλύ- 

σεως τοΰ άποστόλου Πέτρου » καί οίκος. 

36 (φ. 26). « ...ΙΖ'. Κονδ(άκιον) είς τον όσιον καί μίγαν Αντώνιον» 

καί οίκοι τρεις, ών ή άκροστιχίς «Τοΰ... ». 

37(φ. 2ββ'). «..."Ετερον Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου “Αντωνίου» καί 

οίκος (άν.). 

38 (φ. 27). « ...ΙΗ'. Κονδ(άκιον) είς τόν άγιον “Αθανάσιον τόν μεγαν» 

και οίκος (άν.). 

39 (φ. 27). « ...Κ'· Κονδ(άκιον) είς τόν όσιον πατέρα ήμών Ευθύμιον» 

καί οίκοι τρεις (άν.). 

40 (φ. 27β'). «...ΚΒ'. Κονδ(άκιον) είς τόν άγιον απόστολον Τιμόθεον 

καί μάρτυρα Αναστάσιον» καί οΐκος. 

41 (φ. 28). «...ΚΓ'. Κονδ(άκιον) εις τόν άγιον ιερομάρτυρα Κλήμεντα» 

καί οίκος (άν.), 

42 (φ. 28β'). «...ΚΕ'. Κονδ(άκιον) εις τόν εν άγίοις πατέρα Γρηγό- 

ριον τόν Θεολόγον» καί οίκοι τρεις. 

43 (φ. 29). «...ΚΖ'. Κονδ(άκιον) είς τήν ανακομιδήν τοΰ εν άγίοις 

Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου» και οίκοι τρεις. 

44 (φ. 29β'). « ...ΚΗ'. Κονδ(άκιον) εις τόν όσιον πατέρα ήμών Έφραιμ » 

καί οίκοι τρεΙς, 

45 (φ. 30β'). « Κονδ(άκιον) εις τήν ανακομιδήν τοΰ άγιου Ιγνατίου 

τοΰ Θεοφόρου » καί οικος. 

46 (φ. 30β'). «...Λ'. Κονδ(άκιον) τών άγίων άναργύρων Κύρου και 
’ϊωάννου » κσΐ οίκος. 

47 (φ. 31). «Μηνί Φεβρουαρίφ Α'. Κονδ(άκιον) είς τόν άγιον μάρτυρα 
Τρύφωνα» καί οΐκος. 
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48 (φ. 31βΤ «Μην'ι τφ αυτφ Β' Κον8{άχιον) εις την Ύπαπαντήν βτε 

προσηνέχθη ό ΚΟ έν τω Νκφ » χα'ι οΐκοι ιη' «ή ακροατιχίς: τοΰ ταπεινού 
Ρωμανού τόεπης». Οΰχ ήττον εν τη πρανματικότητι ή άχροσηχϊς εχει 
οΰτω: «Τοΰτο Ρωμανού τό έπος». 

49 (φ. 36). « ...Γ'. Κονδ{ακιον) εις τον άγιον Συμεών τον Θεοδόχον » 
και οίκος. 

50 (φ. 36). « ...Ε'. Κονδ(ακιον) εις την (ίγίαν μιίρτυρα Άγάθην» 
καί οίκος. 

51 (φ. 36β')· « ...Θ'. Κονδ(άκιον) εϊς τον άγιον μάρτυρα Νικηφόρον» 
και οίκος. 

52 (φ. 36β'). «-. ΙΑ'. Κονδ{άκιον) εΐςτόν άγιον ιερομάρτυρα Βλάσιον» 
και οίκος (αν.). 

^ 53 (φ. 37). « ...ΙΓ'. Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου πατρο; ήμών Μαρτινιανοΰ» 
και οίκος. 

54 (φ. 37β'). «...ΙΗ'. Κονδ(άκιον) εϊς τον Ιν άγίοις Λέοντα Πάπαν 
Ρώμης» καί οίκος. 

55 (φ. 37β'). «..,ΚΓ'. Κονδ{άκιον) τοΰ οσίου πατρός ήμών Πολυκάρ¬ 
που» και οίκος. 

56 (φ. 38) «...ΚΔ'. Κονδ(άκιον) εΙς την εΰρεσιν της τίμιας κεφαλής τοΰ 
Προδρδμου » καί οίκος, 

57 (φ. 38β ). « ΜηνΙ Μαρτίφ ί". Κον(δάκιον) των άγιων μβ' μαρτύ¬ 
ρων » και οίκος. 

58 ίφ. 39). « Μηνι τφ αΰτφ Θ'. Κονδ(άκιον) των άγιων μ' μαρτύρων» 
κσΐ οίκοι ε' φέροντες ακροστιχίδα· «Τοΰ τα...». 

59^(φ.^40β). «...ΙΑ'. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου μάρτυρος Κοδράτου καί 
των μετ αΰτοΰ » και οίκοι δύο (αν.), 

-- (φ· 41). «...ΚΕ'. Κονδίάκιον) εις τόν Εΰαγγελισμόν της Θεοτόκου » 

Ιχ) Υπερμαχφ.,, καΐ οί 24 γνωστοί άλφίίβητικοι οίκοι. 

61 (φ. 46β'). «1 Μηνι Άπριλλίφ Α. Κϋνδ(άκιον) της. όσιας Μαρίας της 
Αιγύπτιας» καί οίκος. (Ένταΰθα λείπουσι φύλλα). 

62 (φ. 47). «Μηνί τφ αύτφ ΙΔ'. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου προφήτου 
ΕΛίσσεου» καί οίκος. 

63 (φ. 47). «Τη αύτη ήμέρςι. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου Μεθοδίου Αρχιε¬ 
πίσκοπου » καί οίκος. 

- ™'· Κονδ(άχων) είς ιόν άγιον μάρτυρα 
του Χυ Λεοντιον » και οίκος. 

^ 65 (φ. 47β'). «...ΚΔ'. Κονδ(άκιον) εϊς τό Γενέσιον τον Προδρόμου» 
και οικοι τρεις. 

^ 66 (φ. 48β'). «...ΚΕ'. Κονδ(άκιον) εϊς την όσιομάρτυρα Φεβρωνίαν» 
και οίκος. 
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67 (φ. 48β'). « ...ΚΘ'. Κονδ(άκιον) εϊς τούς αγίους Αποστόλους Πέτρον 
και Παύλον» καί οίκοι τρεις. 

«1-ΜηνΙ Ίουλίφ Α των αγίων άναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού. Ζητεί 
Νοεμβρίφ Α :». 

68 (φ. 49β'). «Μηνί τφ αύτφ ^Β. Κονδ(άκιον) εις την τιμίαν εσθητα 
τής Θεοτόκου» καί οίκοι τρεις, ών ή άκροστιχίς : «Τοΰ...». 

69 (φ. 50). « ...Η'. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου μεγαλομάρτυρας Προκοπίου» 

καί οίκοι τρεις, ών ή άκροστιχίς «Στε,..». 

70 (φ. 51). «...ΙΑ'. Κονδ(άκιον) εϊς την άγίαν καί πανεύφημον Ευφη¬ 

μίαν, την τόν όρον τής πίστεως δεξαμενήν» και οίκος. 

71 (φ. δίβ'). «...ΙΕ'. Κονδ(άκιον) εϊς τόν άγιον Κήρυκον καί Ίουλίτ- 

ταν » καί οίκος. 

72 (φ. δίβ'). «...ΙΖ'. Κονδ(άκιον) είς την άγίαν μάρτυρα Μαρήναν» 

καί οίκος. 

73 (φ. 52). «...Κ'. Κονδ{άκιον) είς τόν άγιον προφήτην Ήλίαν» καί 
οίκοι τρεις. «Τον...». 

74 (φ. 52β')· «...ΚΒ. Κονδ(άκιον) των όσιων πατέρων Τωάννου καί 
Συμεών τοΰ διά ΧΝ σαλοΰ» καί οίκοι τρεις (άν.). 

75 (φ. 53β ). « ...εϊς τόν άγιον Φωκαν» καί οίκοι τρεις. 

76 (φ. 54). « Εϊς τήν κοίμησιν τής άγιας ’Άννης τής μητρός τής Θεο¬ 

τόκου» καί οίκοι τρεις (άν.). 

77 (φ. δ4β'). «Εις τάς ΚΖ' τ^ άγίου Παντελεήμονος» καΐ οίκος. 

78 (φ. 55). « Μηνί Αύγουστού Α. Κονδ{άκιον) των αγίων Μακαβαίων » 

καί οίκοι τρεϊς. «Του...» (άν.). 

79 (φ. 55β ). «Μηνι τφ αύτφ Β. Κονδ(άκιον) εϊς τήν ανακομιδήν τοΰ 
άγίου Στεφάνου» καί οίκοι δύο (άν ). 

80 (φ. 56). «...Τ , Εϊς τήν αγίαν Μεταμόρφωσιν τοΰ Κΰ ήμών Ίΰ 

Χΰ» καί οίκοι ΙΗ' φέροντες ακροστιχίδα: «Εϊς τήν Μεταμόρφωσιν». 

81 (φ. 59). «...I. Κονδ(άκιον) εϊς τόν άγιον μάρτυρα Λαυρέντιον» καί 
οίκοι τρεις. «Του...». 

82 (φ. 60). « ...ΙΑ_Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου Μύρωνος » καί οίκοι δύο. 

83 (φ. 60β'). «...ΙΒ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγιου ίερομάρτυρος Εΰπλου » 

84 (φ. 60β'). «...ΙΕ ή Κοίμησις τής Υ Θκου » καί οίκοι ΚΓ' ών ή 
άκροστιχίς: «Τοΰ ταπεινού Κοσμά ύμνος». 

85 (φ. 64β'). « Κηνδ(άκιον) ϊδιόμελον τή επαύριον τής Ύπεραγιας Θεο¬ 
τόκου » καί οίκοι δύο (άν.). 

^ 86 (φ. 65). «...ΙΗ'. Κονδ(άκιον) τών αγίων μαρτύρων Φλόρου καί 
Λαύρου» καί οίκοι τρεις. «Τοΰ... » (άν,). 

87 (φ. 65β'). «...ΚΕ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Αποστόλου Τίτου» 
καί οίκος. 
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88 {φ. 65β ). « ...ΚΤ, Κον(δάκιον) των αγίων μαρτύρων “Αδριανοΰ και 
Ναταλίας και οίκοι διίο. 

89 {φ. 66). «...ΚΘ. Κονδ(άκιον) εις την αποτομήν του Προδρόμου:^ 

και οίκοι τρεις, «Του...». 

90 (φ. 67). « ...ΛΑ. Τά καταθεσια της τίμιας ζώνης » και οίκοι δύο(αν.). 

Του Τρίφδίου και Πεντηκοσταρίου. 

91 {φ. 67β ). «Κονδ(άκιον) ψαλλόμενον τη Κυριακή του “Ασώτου» και 
οίκοι τρεις. «Του...». 

92 (φ. 68). « Κονδ(άκιον) άναιι(αΰσιμον) ψαλλόμενον τφ Σαββάτφ της 

άποκρεου» καί οίκοι εξ, φέροντες ακροστιχίδα: «Θρήνος» (αν.). 

93 (φ. 69β ). «^ Ετερον ί^νδ(άκιον) άναπ{αυσιμον) ψαλλόμενον τφ 

Σϋββάτφ της αποκρέου και της Ν » ( Πεντηκοστής). « Μετά των αγίων άνά- 

παυσον Χε...» και οίκοι ΚΤ' φέροντες άκροστιχίδα τηνδε: «Αναστασίου 
του ταπεινού αίνος». 

94 {φ. 73). «Κονδ{άκιον) τη Κυριακή της άποκρεου» καί οίκοι ΚΔ', 

ών ή άκροστιχίς: «Του ταπεινού Ρωμανού τό Ιπος». 

95 (φ. 78). « Κονδ(άκιον) ψαλλόμενον τφ Σαββάτφ της τυροφάγου» και 

οίκοι ΚΒ φέροντες ακροστιχίδα τηνδε: «Του ταπ[ει|νοΰ Ρωμανού ψαλμός». 

96 (φ, 81). «1 Τη Κυριακή της τυροφάγου. Κονδ(άκιον) εϊς τον πρω¬ 

τόπλαστον Αδαμ» και οίκοι ΚΒ, ών ή άκροστιχίς: «εις τον πρωτόπλαστον 
Άδάμ ». 

97 (φ. 82). « Τφ α Σαββάτφ των Νηστειών. Κονδ(άκιον) είς τον μεγα¬ 

λομάρτυρα Θεόδωρον>^καΙ οίκοι τρεις. «Του...». 

98 (φ. 83), « Τη Α Κυριακή των νηστειών. Κονδ{άκιον) της ορθοδο¬ 

ξίας και είς την αναστείλωσιν τών άγιων εικόνων» καΐ οίκος. 

99 (φ. 83). « Κονδ{άκιον) τη α Κυριακή τών αγίων νηστειών (ετερον) 
καί οίκοι τρεις. «Του...» (άν,), 

100 (φ. 84). « Κονδ(άκιον) ψαλλόμενον τη Κυριακή της σταυρωπροσκυ- 

νισίμου» καί οίκοι τρεις (άν.). 

101 (φ. 84β ). «^ Κονδ(άκιον) τη τετράδι της μεσωνιστείμου» «Ουκέτι 
φλόγινη ρωμφαΐα...» καί οίκος. 

102 {φ. 85). «*}* Κονδ(άκιον) ψαλλόμενον είς τον μέγαν Κανώνα και είς 

μετανοουντας» τοδε: « Εξαγορευω σοι Κε την ανομίαν μου καί προσπίπτων 

κραυγάζω σοΓ σοι μόνω ημαρτον ελέησόν με: — » (άν.) καί οίκος, 

103 (φ. 85β ). «ή- Κονδ{άκιον) τφ Σαββάτφ του άγίου και Δικαίου Λα¬ 
ζάρου » καί οίκοι τρεις. 

104 (φ. 86), « Ί" Τη Κυριακή τών Βαιων Κονδ{άκιον) » καί οικοι τρεις. 

105 (φ. 86β'). «1· Κονδ{άκιον) τη αγία καί μεγάλη Δευτέρα». (Έλλεί- 
πουσι φύλλα). 

106 (φ. 87). «Ι Κονδ(άκιον) τη αγία καί μεγάλη Ε » καί οίκοι Δ'. 
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107 (φ. 88). «Ι Κονδ(άκιον) τη αγία καί μεγάλη Παρασκευή » καί οίκοι 

ιζ', φέροντες ακροστιχίδα: «Του ταπινοΰ Ρωμανοΐί». 

108 (φ. 91). «·}*Τώ άγίω καί μεγάλω Σαββάτω Κονδ(άκιον) καί οίκοι 

τρεις. «Οψα,..»=Ό ψαλμός... (άν.). 

109 (φ. 92). «"Ετερον Κονδ(άκιον) τώ μεγάλω Σαββάτω» καί οίκος. 

110 (φ. 92β'^). « Ί* τη αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Κονδ(ά- 

κιον). *Ηχ. πλ. Δ', ίδιόμελον, Εί καί εν τάφω... Γυναιξί μυροφόροις τό 

χαϊρε προαέταξας...» καί οίκοι ΚΔ' φέροντες άκροστιχίδα : «Του ταπεινού 

Ρωμανού ψαλμός». 

111 (φ. 98β'). «Ί" τη Κυριακή του άντίπασχα Κονδ(άκιον) καί οίκος. 

112 (φ. 99). «Τη αύτη ήμέρςι Κονδ(άκιον) ετερον εις την άπιστείαν του 

άπ, Θωμά » και οίκος (άν.). 

113 (φ. 99β'). «Κυριακή Β' άπό του Πάσχα Κονδ(άκιον) τών μυρο- 

φόρων» και οίκος. 

114 (φ. 100). «Κυρ. Γ' άπό του Πάσχα Κονδ(άκιον) είς τον παράλυ¬ 

τον» καί οίκος (άν.). 

115 (φ. 100). «Έτερον Κονδ(άκιον) του παραλότου » τό γνωστόν μετά 

τίνος παραλλαγής, καί οίκος. _ 

116 (φ. ΙΟΟβ'). «Τη Δ τής μεσοΝ. (Μεσοπενιηκοστής) Κονδ(άκιον) » 

και οίκοι τρεις. «Του...». 

117 (φ. ΙΟΙβ'). «ή" Κυρ. Δ άπό του Πάσχα Κονδ(άκιον) είς τήν Σα- 

μαρίτιδα» καί οίκος (άν.). 

118 (φ. ΙΟίβ'). Τή Κυριακή του τυφλου κοντάκιον και οίκος (άν.). 

119 (φ. 102). «Τή αυτή ήμερα Κονδ(άκιον) ετερον εις τον τυφλόν» 

καί οίκος. 

120 (φ. 102β'). «Τή Ε τής “Αναλήψεως Κονδ(άκιον)» καί οίκοι ΙΗ' 

ών ή άκροστιχίς: «του ταπεινού Ρωμανού». 

121 (φ. 108). «τή Κυρ. προ τής Ν. Κονδ(άκιον) είς τους αγίους πα¬ 

τέρας τούς εν Νικαίρ... ». 

“Από του 89°» φύλλου μέχρι του τελευταίου, τά φύλλα τού κωδικός είς 

τό κάτω μέρος εϊσίν εφθαρμένα. 

Πλείονα περί τού κωδικός τούτου ώς καί περί τού επομένου Γ 28 βλ. 

εν τελεί τής περιγραφής τού επομένου κωδικός· 

[24] 268 Γ28 

Μεμβρ. 20Χ15, αιώνος ια' 
Κοντάκια καΐ Οΐκοι 

φ. 230 άκέφ. κολ.οβ. 

1 (φ. 1). Οί τέσσαρες τελευταίοι οίκοι τής 'Υψώσεως τού Τιμίου 
Σταυρού. 
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2 (φ. 2β ). « μηνι τφ αυιφ [Σεπτεμβρίφ] ιε* Κονδ(ακιον) του αγίου 

μάρτυρας Νικήτα» και οίκοι τρεις» (δν ή άκροστιχίς: «Γρη...». 

3 (φ. 3β ). « ... ΙΤ . Κονδ{άκιον) της αγίας μάρτυρας Ευφημίας» και 
οικοι τρεις, ών ή άκροστιχίς: «Του,..». 

4 (φ. 4β'). «...Κ. Κονδ(άκιον) του αγίου Ευσταθείου και της συνω- 

διας αυτοΰ » και οικοι δ' φέροντες ακροστιχίδα τηνδε: «Υμνο...». 

5 {φ. 5β'). «...ΚΓ. Κονδ(άκιον εις την συληψιν του Προδρόμου» και 
οίκοι τρεις. «Του... ». 

6 (φ. ββ'). «...ΚΔ. Κονδ(άκιον) της αγίας μάρτυρας Θεκλης» και οίκοι 
τρεις. «Εις...» δυο (τό εν ανέκδοτον τδ α'). 

7 (φ. 7β ). « ...ΚΕ. Κονδ(άκιον) της όσιας Ευφρόσυνης» και οικοι 
τρεις. « Επο...». 

8 (φ. 8β ). «,..ΚΤ. Κονδ(άκιον) είς την μετάστασιν του Θεολόγου και 

Ευανγε?αστοΰ Τφάννου » και οίκοι πέντε. «Υμν(ο]ς Α. . ». 

9 (φ. 9β'). «...ΚΘ των αγίων μαρτύρων Καλυτίνων (;) Κονδ{άκιον)» 

και οίκοι δύο. «Ωδ...» (άν.). 

10 (φ. 10). «...Λ. Κονδ{άκιον) τού άγιου Γρηγορίου της μεγάλης άρμε- 

νίας» και οίκοι τρεις. «Ή ώδ...». 

11 (φ. 11β ). « Ετερον Κονδ(άκιον) τού αγίου Γρηγορίου...» και οίκος 
(τό εν άνέκδοτον τό β'). 

12. (φ. 12). «Μην'ι “Οκτοβρίφ Α'. Κονδ(άκιον) τού άγιου άποσιόλου 
*Ανανίου » και οίκοι τρεις, 

13 (φ. 12β ). «Τη αυτή ^μέρςι Κονδ{άκιον) τού αγίου Ρωμανού τού 
ποιητού» και οίκοι τρεις. «Του,.. ». 

14 (φ. 14). « ...Β. Κονδ(άκιον) των άγιων Κυπριανού και Τούστης» καί 
οίκοι τρεις. «Του... ». 

^ 15 (φ. 15). «...I, Κονδ(άκιον) τού αγίου Διονυσίου τού άρεοπαγητου» 
καί οίκοι τρεις. 

16 (φ. ]6β ), «...Τ, Κονδ(άκιον) εις τόν άγιον Θωμάν τον απόστολον 
καί οίκοι τρεις. 

17 (φ. 17β ). « ...Ζ . Κονδ(άκιον) των άγιον Σέργιου καί Βάκχου» καί 
οίκοι τρεις. «Επο...». 

18 (φ. 18). «...Η. Κονδ(άκιον) της όσιας Πελαγίας της πόρνης» καί 
οίκοι τρεις. 

19 (φ. 19). «...I. Κονδ(άκιον) των αγίων μαρτύρων Ευλαμπίου καί 
Εύλαμπίας» και οίκοι τρεις, «Ταπ... ». 

20 (φ. 20). « ...ΙΒ. Κονδ(άκιον) των άγιων μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου 
καί Ανδρονίκου» καί οίκοι δύο. «Το...». 

21 (φ. 20β'). «...ΙΓ. Κονδ(άκιον) των αγίων Κάρπου καί Παπύλου» 

καί οίκοι τρεις. «Η ωδ.,.». 
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22 (φ. 21β'). «...ΙΔ. Κονδ(άκιον) των αγίων Ναζαρίου, Γερβασίου, 

Προτασίου καί Κελσίου» καί οίκοι δύο. 

23 (φ. 22β'). «...ΙΤ. Κονδ{άκιον) τού αγίου Λογγίνου». Ενταύθα 
ελλείπουσι φύλλα. 

24 (φ. 23). Τρεις οίκοι του Εύαγγελιστου Λουκά. «...[ώ]δη... ». 

25 (φ. 23β'). «...ΙΘ. Κονδ(άκιον) τού αγίου Άβερκίου» καί οί¬ 
κοι δύο. 

26 (φ. 24). «...Κ. Κονδ(άκιον τού αγίου Αρτεμίου» καί οίκοι τρεις. 

«Του...». 

27 (φ. 25). « ...ΚΑ. Τού αγίου Ηλαρίωνος» και οίκοι τρεις. « Επο... ». 

28 (φ. 26). « ...ΚΒ, Έγκένια τού αγίου... » Κοντάκιον τού άγιου Άβερ* 

κίου (άνέκδοτον) καί οίκοι τρεις, 

29 (φ. 27). « ...ΚΔ. Κονδ{άκιον) τού αγίου *Αρέθα καί της συνωδίας 
αυτού» και οίκοι τρεις. «Του... ». 

30 (φ. 28). « ...ΚΕ. Κονδ(άκιον) των άγιων μαρτύρων Μαρκιανού καί 
Μαρτυρίου» καΐ οίκοι τρεις. «Ωδη...». 

31 (φ. 29). «...Κ7. Κονδ(άκιον) τού άγίου Δημητρίου' φόρων άκροστι* 

χίδα τηνδε: Στεφάνου δ αίνος» οΐ οίκοι πέντε. «Στεφα...». 

32 (φ. 30β'). «'Έτερον Κονδ(άκιον) τού άγίου Δημητρίου' φέρων άκρο- 

στιχίδα τηνδε: Ποίημα άλλο». ΟΙ τρεις πρώτοι. «Ποι...» (άν.). 

33 (φ. 3Ιβ).«Μηνι Νοεμβρίφ Α'. Κονδ(άκιον) των άγίων “Αναρ¬ 

γύρων» καί οίκοι πέντε, ών ή άκροστιχίς: «Ποιημ,..», 

34 (φ. 33). «"Ετερον Κονδ(άκιον) των άγίων άναργύρων» καί οίκοι 
τρεις. « Του... » (άν.). 

35 (φ. 33β'). «...Β. Κονδ(άκιον) των αγίων μαρτύρων Ακίνδυνου, 

Πηγασίου, “Ανεμπόδιστου, “Αφθονίου, Έλπιδηφόρου. Φέρων ακροστιχίδα 
τηνδε: τού τάλα έπος». Οί τρεις πρώτοι. «Του...». 

36 (φ. 35). « ...Γ. Κονδ(άκιον) τόν άγίων Άκεψιμά καί των συν αύτφ» 

καί οικοι τρεις. «Του...». 

37 (φ. 35β'). «...Τ. Κονδ(άκιον) τού άγίου Παύλου τού όμολογητού» 

καί οίκοι τρεις. «Ο αι...» = Ό αίνος... 

38 (φ. 36β'). «...Ζ. (9) Κονδ{άκιον) της όσιας Ματρώνας» καΐ οίκοι 
δύο. « Ρω... » = Ρωμανού... (άν.). 

39 (φ. 37β ). «...Η. Κονδ(άκιον) είς τούς Άσωμάτους. Ρωμανού 

ποίημα. Φέρων ακροστιχίδα τηνδε: εις τόν Αρχιστράτηγον». Οί οκτώ πρώ¬ 

τοι. « ΕΙς τόν Άρ... ». 

40 (φ. 39β'). « ...I. Κονδ(άκιον) τού άγίου “Ιωάννου τού Έλεήμονος» 

καί οικοι τρεις. « Εις... ». 

41 (φ. 40β'). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τού άγίου Μήνα» καί οίκοι δύο. 
«Μη...». 
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42 (φ. 41). «...ΙΓ, Κονδ((ίκιον) εις την κΰμισιν του Χρυσωστόμου:^ 

εχον ούτως: «...Έκ των ουρανών... προσκυνεΐν την Τριάδα τον ενα 

Θεόν... » και οικοι τρεις. «Ταπ...». 

43 (φ. 42β'). « ...ΙΔ. Κονδ(άκιον) του αγίου αποστόλου Φιλίππου» 

και οίκοι Δ'. «Ποιη...» (άν.). 

44 (φ. 44). « ...ΙΕ. Κωνδ(άκιον) των αγίων ομολογητών» [Γούρια κλπ.] 

καΐ οίκοι τρεις. «Του...». 

45 (φ. 44β'). Κονδ(άκιον) του αγίου Ματθαίου και ευαγγελι- 

στοΰ αποστόλου» και οίκοι τρεις. «Ώόή...». 

46 (φ. 46). « ...1Ζ. Κονδ(άκιον) του αγίου Γρηγορίου του Θαυματουρ¬ 

γού» και οίκοι τρεις. «Ποι...». 

47 (φ. 47). «...ΙΗ. Κονδ(άκιον) του αγίου μάρτυρος Πλνάτωνος» και 
οίκοι τρεις. «Ταυ...». 

48 (φ. 48). «...ΙΘ'. (18) Κονδ{άκιον) του άγιου ίερωμάρτυρος Ρωμα¬ 

νού » καΐ οίκοι δυο. « Το... » (άν.). 

49 (φ. 48β'). «...ΚΑ, Κονδ(άκιον) της Παναγίας Θεοτόκου δτε άπε· 

δόθη είς τά "Αγια των *Αγίων» και οίκοι τρεις. «Του...». 

50 (ςρ. 49β'). «τη αθτη ήμέρρ: Κονδ(άκιον) [Ιτερον άν.] της Παναγίας 
Θεοτόκου» καί οίκοι τρεις. «Ποι...». 

51 (φ. 51). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) της άγιας Κηκηλίας» και οίκοι τρεις. 

« Αθλ... ». 

52 (φ. 52). «,,.ΚΔ. Κονδ(άκιον) της άγίας μάρτυρος Αικατερίνης» και 
οίκοι τρεις. «Του...» [Νοεμβρ. 25). 

53 (φ. 52β'). «...ΚΓ. Κονδ(άκιον) των άγιων Ζ' (επτά) Παίδων των 

εν Έφέσφ» [Όκτ. 22 και Αΰγ. 4] και οίκοι τρεις. «Του...». 

54 (φ. 53β'). «...]^. [24] Κονδ(άκΐον) του αγίου Πέτρου Αλεξάν¬ 

δρειάς» (άν.) και οίκοι "ΐ". «Επος το... ». 

55 (φ. 55). « ...ΚΖ. Κονδ(άκιον) τοτ5 αγίου Ιακώβου του Πέρσου » καΐ 
οίκοι τρεις. « Αιν... »—Αίνος... 

56 (φ. 56). «...Λ. Κονδ(άκιον) του αγίου Άνδρέου του αποστόλου» 

κα'ι οίκοι τρεις. «Ο αι... » = *0 αίνος... 

57 (φ. 57). « ΜηνΙ Δεκεμβρίφ Δ. Κονδ(άκιον) της άγίας Βαρβάρας» 

και οίκοι τρεις. «Ταυ...». 

58 (φ. 58). « Μηνι τφ αύτφ Ε. Κονδ(άκιον) του αγίου Σάβα» κσΐ 
οίκοι τρεις. «Συμ...». 

59 (φ. 59). «ετερων Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου πατρός ημών Σάβα» καΐ 
οικοι τρεις. « Ώδη... ». 

60 (φ. 60). «...Τ. Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου πατρός ημών Νικολάου» 

« Έν τοίς Μΰροις άγιε, ιερουργός άνεδείχθης, τοΰ Χριστοΰ γάρ οήμερκον, 

τό εΰαγγέλιον πληρώσας... » και οίκοι τρεις. «Αιν...». 
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61 (φ. 61). "Ετερον Κονδ(άκιον) τοΰ οσίου πατρός ημών Νικολάου» 

καΐ οίκοι αλφαβητικοί, οί τρεις πρώτοι. 

62 (φ. 62β'). «ετερων Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Νηκολάου» καΐ οίκοι 

δυο. «Ωδ... » (τά δυο τελευταία ανέκδοτα). 

63 (φ. 63). «,,.Η· Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Παταπίου» και οίκοι γ'. 

64 (φ. 64). «...Θ. εις την σύλληψιν της άγίας "Αννης» (άν.) καί οίκοι 

δυο. « Αδ... ». 

65 (φ. 65). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Δανιήλ τοΰ στυλήτου τοΰ 
εν τφ άνάπλφ (;) και οίκοι τρεις. « Ή ώδ... », 

66 (φ. 66). «...ΙΒ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγιου Σπυρίδονως» και οίκοι 
τρεις. «Σπο...». 

67 (φ. 67). «...ΙΓ. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Εΰστρατίου και τής συνω- 

δίας αΰτοΰ » καΐ οίκος. 

68 (φ. 67β'). «...ΙΕ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγιου Ελευθερίου» και οίκοι 
τρεις. _ 

69 (φ. 68). «...Κ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγιου “Ιγνατίου τοΰ Θεοφόρου» 

καΐ οίκοι τρείς. « Αιν... ». 

70 (φ. 69). « ...ΚΑ. (19) Κονδ(άκιον) είς τον άγιον Βονιφάτιον» καί 

οίκος. 

71 (φ. β9β'). «...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τής άγίας μάρτυρως Αναστασίας» 

καΐ οίκοι τρείς. «Του...». 

72 (φ. 70β'). « ...ΚΓ. Κον(δάκιον) των άγιων Δέκα» [μαρτύρων των 

Ιν Κρήτη] καί οίκος. 

73 (φ. 71). «"Ετερων Κονδ(άκιον) είς τούς αγίους Δέκα μάρτυρας» 

και οίκος. 

74 (φ. 71β'). «Κυριακή των Προπατόρων: φέρων ακροστιχίδα τήνδε: 

τοΰ ταπεινοΰ Ρωμανοΰ ό ·ψαλμός οΰιος». «Χειρώγραφον εΙκώνα μή σεβα- 

σθέντες, άλλ^ αγραφον ονσίαν θωρακισθέντες, τρεις μακάριοι... », Καί οίκοι 

δέκα. «Τοΰ ταπεινό...». 

75 (φ, 75). « Τή Κυριακή Κονδ(άκιον) τών άγίων προπατόρων όμοΰ 

καί προεώρτιων τών τοΰ Χΰ Γενεθλίων φέρων ακροστιχίδα τήνδε: ταΰτη ή 
ωδή τάλα» «Εύφραίνου Βηθλεέμ...». Και οίκοι τέσσαρες. «Ταυτ...». 

76 (φ. 76β'). «...ΚΕ. Κωνδ(άκιον) εις τήν ημέραν τών Χΰ Γενών: 

φέρον ακροστιχίδα τήνδε: «Τοΰ ταπεινοΰ Ρωμανοΰ δ ΰμνος». Οί οίκοι 
ούτως απαρτίζουν τήν ακροστιχίδα: «Τοΰ ταπεινοΰ Ρωμανοΰ ΰμνος». 

77 (φ. 82β'). «Τή επαύριον τών ΧΰΓένων: φέρων ακροστιχίδα τήνδε: 

Τών... » τά λοιπά εξίτηλα. Και οίκοι πέντε. «Των επ... » (άν.). 

78 (φ. 83β'). « Κονδ(άκιον) μεθέορτων' φέρων ακροστιχίδα τήνδε: ό 

ΰμνος Ρωμανοΰ ». Τό γνωστόν Κάθισμα « Κατεπλάγη Τωσήφ... ». Οίκοι οί 
τρεις πρώτοι. «Ό ΰμ...». 
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79 (φ. 84β'). «...ΚΖ. Κονδ((ίκιον) του αγίου Στεφάνου του προτω- 

μάρτυρος: φρρων ακροστιχίδα τήνδε: ωδή τώ Στεφάνω». ΟΙκοι οι τρεϊς 
πρώτοι: « Ώδή... ». 

80 (φ. 8δβ'). «...ΚΘ. Κονδ(άκιον) των αγίων Νηπίων: φέρον ακρο¬ 

στιχίδα τήνδε: του ταπεινοί} Ρωμανοί}» και οικοι τρεις. «Τοί5...». 

81 (φ. 87). «ετερον Κονδ{άκιον) των αγίων νηπίων». Και οίκοι τρεϊς. 
« Τον... ». 

82 (φ. 88). «Τη Κυριακή μετά την Χΰ Γέναν, φερων ακροστιχίδα 
τήνδε: άσμα τάλα». Οίκοι οι τρεϊς πρώτοι. «Άσμ...». 

83 (φ. 89), « Μηνι ’Ιανουαρίφ Α. Κονδ{άκιον) τοί5 αγίου Βασηλίου 
και οικοι τρεϊς. «Τοί5...». 

84 (φ. 90). «ετερον Κονδ(άκιον) του αγίου Βασηλείου » (αν.) και οικοι. 

85 (φ. 90β'). «Μηνι τώ αΰτώ Τ'. Κονδ(άκιον) εϊς τά άγια Φώτα" φέρων 

ακροστιχίδα τήνδε: τοί5 ταπεινού Ρωμανού». 

86 (φ. 95β'). «Τή Ιπαυριον Κονδ(άκιον) εις τά άγια Θεοφάνια είς τά 

άπόλ(ο)υτρα »(τοΰ Γ^οδρόμου) και οίκοι πέντε, ών ή άκροσηχίς:« Του τα ..». 

87 (φ. 97). «...Η. Κονδ(άκιον) τοΰ αγίου Αρσενίου» (Μαΐίου 8) (άν.) 

καί οίκοι τρεϊς. 

88 (φ. 98). «...Θ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγιου μάρτυρος Πολυεΰκτου » και 
οίκοι τρεϊς. « Επο... ». 

89 (φ. 99). «...ί, Κονδ(άκιον) τοΰ άγιου Γρηγορίου Νΰσης» καί οίκοι 
τρεις, « Είς...». 

90 (φ. 100). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου Θεοδοσίου» και οίκοι 
άλφαβητικοί τρεις. «ΑΒΓ...». 

91 (φ. ΙΟίβ'). «...ΙΔ. Κονδ(άκιον) τών άγιων Άββάδων » και οίκοι 

τρεις- _ 

92 {φ. 102β'). «,,.ΙΖ. Κονδ(άκιον) τοΰ όσιου πατρός ήμών Αντωνίου» 

και οικοι τρεϊς (άν.). 

93 (φ. 103β'). « ...ΙΗ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίουΚυρί?ΔουΑλεξάνδρειάς» 

καί οίκοι τρεϊς. «Του.,.». 

94 (φ. 105). «...Κ. τοΰ οσίου πατρός ήμών Ευθυμίου Κονδ{άκιον)» 

(άν.) και οίκος. 

95 (φ. 105). «ετερον Κωνδ(άκιον) τοΰ οσίου πατρός ήμών Ευθυμίου» 

(άν.) και οίκοι πέντε, 

96 (φ. 106β'). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου αποστόλου Τιμοθέου» 

και οίκοι τρεϊς. «Ή ώδ...». 

97 (φ. 107β'). « ...ΚΓ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου Κλήμεντος και Αγαθάγ¬ 

γελου » και οικοι τρεις. «Του... ». 

98 (φ. 108β'). «...ΚΕ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου Γρηγορίου τοΰ Θεολό¬ 

γου» και οίκοι τρεϊς. «Εις... ». 
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99 (φ. 109β'). «...ΚΖ. Κονδ(άκιον) είς την άνακομηδήν τοΰ λειψάνου 

τοΰ Χρυσοστόμου» (άν.) καΐ οίκοι τέσσαρες. 

100 (φ. 111). « ...ΚΗ. Κονδ{άκιον) τοΰ άγίου Έφρέμ τοΰ Σύρου » και 

οίκοι τρεϊς. «Εις...». _ 

101 (φ· 112). «...ΚΘ. Κονδ(άκιον) εις την επάνοδον τοΰ λειψάνου τοΰ 
αγίου Ιγνατίου τοΰ Θεοφόρου » και οίκοι τρεις. «Ίγν...». 

102 (φ. 113). « ...ΛΑ. Κονδ(άκιον) τών αγίων άββα Κΰρου και Ίωάν- 

νου » και οίκοι τρεϊς. «Ταν... ». 

103 (φ. 114), «Μηνι Φευρουαρίφ Α'. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου μάρτυ¬ 

ρος Τρύφωνος» (άν.) καΐ οικοι τρεϊς. «Τοΰ...». 

104 (φ. 115β). «Μηνι τώ αΰτώ Β. Κονδ(άκιον) είς την 'Υπαπαντήν 

τοΰ Κΰ ήμών Ιΰ Χΰ φέρων άκροσηχίδα τήνδε: Τοΰ ταπεινού Ρωμανοΰ», 

Ένώ οί άκολνουθοΰντες οίκοι άπαρτίζουν την άκροστιχίδα: « Τοΰτο Ρωμα¬ 

νοΰ τό έπος». 

105 (φ. 120β'). «...Ε. Κονδ(άκιον) τής άγιας μάρτυρος'Αγάθης » (άν.) 

και οίκοι τρεϊς. «Εις...», 

106 (φ. 122). «...Θ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου μάρτυρος Νικηφόρου» 

και οίκοι δύο. 

107 (φ. 123). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου ιερομάρτυρας Βλασίου» 

(άν.) και οίκοι δύο. [Σημ. *Απορ[ας άξιον είναι δτι και δ προηγούμενος 

κώδιξ και 6 παρών δέν^^υοι Κοντάκιον είς τον "Αγιον Χαράλαμπον], 

108 (φ. 124). «...ΙΓ. Κονδ{άκιον) τοΰ οσίου πατρός ήμών Μαρτίνια- 

νοΰ » και οίκοι τρεϊς. 

109 (φ. 124β'). «...ΙΔ. Κονδ(άκιον τοΰ οσίου Αΰξεντίου » και οίκοι 

τρεϊς. _ 

110 (φ. 125β'). «...ΙΗ. Κονδ{άκιον) τοΰ οσίου Δέοντος πάπα Ρώμης» 

καΐ οίκοι τρεις. « Τοΰ... ». 

111 (φ. 126β'). «...ΚΓ. Κονδ(άκιον) τοΰ άγίου Πολυκάρπου» και οικοι 
τρεϊς. « Τοΰ... ». 

112 (φ. 127β'). «...ΚΔ. Κονδά(κιον) είς την εΰρεσιν τής τιμίας κεφα¬ 

λής τοΰ Προδριήμου και Βαπτιστοΰ Τωάννου » και οίκοι τρεϊς. «Είς,..». 

113 (φ. 128β'). « ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΩ Τ. Κονδ( άκιον) τών αγίων μβ : νέων 
μαρτύρων » και οίκοι τρεϊς. 

114 (φ. 129β'). « μηνί τώ αΰιώ Θ. Κονδ(άκιον) τών αγίων μ μαρτύ¬ 

ρων» και οικοι ιη', ών_^άκροσηχίς: «Τοΰ ταπ[ε]ινοΰ Ρωμανοΰ ΰ[μνος]. 

115 (φ. 186). «...ΙΒ. Κον(δάκιον) τοΰ άγίου Θεοφάνους» και οίκοι 
τρεϊς. «"Επο... ». 

116 (φ. 137). «...ΪΓε. Κονδ(άκιον) είς τόν ευαγγελισμόν τής Πανα¬ 

γίας Θεοτόκου» «Τή ύπερμάχω...» και οί ΚΔ' γνωστοί άλφαβητικοί 
οίκοι. 
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117 (φ. 144) «ΜηνΙ Άπριλλίφ Α. Κονδ(ακιον) τής αγίας Μαρίας τής 

Αιγύπτιας» και οΐκοι δυο. 

118 (φ. 144β'). « μηνί τώ αυτώ Τ'. Κονδ(άκιον) εις τον άγιον Ευτυ¬ 

χιών πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως» και οικοι τρεις. «Ή ώδ...». 

119 (φ. 145β*)· «...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τοί3 οσίου Θεοδώρου σικω » (Συ- 

κεώτου) και οίκοι τρεις._ 

120 {φ. 146β'). « ...ΚΓ. Κονδ(άκιον) του αγίου μεγαλωμάρτυρος Γεωρ¬ 

γίου» και οικοι τρεις. «Του,..». Σημ. Έκ του φΰλλου 146 άπεκόπη μία 

λωρις προ τής σελιδώσεως του κωδικός. 

121 (φ. 147β'). «...ΚΕ. του αγίου αποστόλου και ευαγγείαστοΰ Μάρ¬ 

κου Κονδ(άκιον) » και οίκοι τρεις. «Του...». 

122 (φ. 148). «...ΚΤ. του αγίου ιερωμάρτυρος Βασιλέως επισκόπου 

Άμαοίας Κονδ(άκιον)» (αν.) καί οίκοι τρεις. «Του...». 

123 (φ. 149). «...Λ. Κονδ(άκιον) του άγιου άποστόλου Ιακώβου του 

άδελφοίί του Θεωλόγου» και οίκοι τρεις. 

124 (φ. 150). «Μηνί Μα'ίφ Γ'. Κονδ(άκιον) των αγίων Τιμοθέου 

και Μαυρας » και οίκοι δυο. 

125 (φ. 151). «Μηνί τώ αυτώ Ε. Κονδ(άκιον) τής άγίας μάρτυρος 

Ειρήνης» (άν.) καί οίκ^ τρεις. «Του...». 

126 (φ. 152). «...Τ. Κονδ(άκιον) του Δικαίου Τώβ » καί οίκοι τρεις. 

« Ό αϊ... » = Ό αίνος..;_ 

127 (φ. 1δ2β'). «...Η. Κονδ(άκιον) του αγίου Ακακίου» καί οίκοι 

τρεις, _ 

128 (φ. 153β'). «...Θ. Κονδ(άκιον) του προφήτου Ήσαΐου» και 

οίκοι δυο. 

129 (φ. 154). «...ΙΑ. Κονδ(άκιον) του αγίου μάρτυρος Μωκίου» καί 

οίκος. _ 

130 (φ. 154β')· «...ΙΒ. Κονδ(άκιον) του αγίου Έπιφανείου» και οίκοι 

τρεις (ανέκδοτον). 

131 (φ. 155β"). «...ΙΑ. του αγίου μάρτυρος Εϊσιδώρου καΐ οικοι δυο. 

132 (φ. 156). « ...Κ. Κονδ(άκιον) του αγίου Θαλελέου» και οικοι τρεις. 

« Του...». 

133 (φ. 157). «...ΚΑ. Κονδ(άκιον) του εν άγίοις βασιλέων Κωνσταν¬ 

τίνου και Έλλένης». ®Ηχος Γ'. «Κωνσταντίνως σήμερον" συν τή μητρί 

Έλλένη' τον σταυρόν εκφένουσιν’ τό πανσεβάσμιον ξΰλον' άπαντας τους 

Ιουδαίους* πρόσ άγαγοΰσα, δπλον γάρ εν τοίς πολέμοις τών Βασιλέων, 

δι ήμας γάρ άνεδείχθη σιμεΐον' μέγα τό προ αιώνων φρικτών» (!!), {ΚαΙ 

φρικτών, όντως, σφαλμάτων γέμει τό ως άνω Κοντάκίον). Και οίκοι τρεις. 

134 (φ. 158). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) εις τον άγιον μάρτυρα Βασιλή- 

σκον» (άν.) καΐ οίκοι τρεις. « Ευθ... ». 
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135 (φ. 159β'). «...ΚΔ. Κονδ(άκιον) του οσίου Συμεών του έν τώ θαυ¬ 

μαστώ ώρει» και οικοι αλφαβητικοί τρεις. « ΑΒΓ... ». 

136 (φ. 161). «ΜηνΙ Τουνίφ Β. Κονδ(άκιον) του οσίου Νικηφώρου 

του πατριάρχου » καί οίκοι τρεις. « ΑΙν... ». 

137 (φ. 162). «...Δ. Κονδ(άκιον) του αγίου Μητρωφάνους» καΐ οίκοι 

τρεις. «Του...». 

138 (φ. 163). «...Θ. Κονδ(άκιον) του εν άγίοις πατρός ημών Κυρίλ¬ 

λου » καί οίκος, 

139 (φ, 163β'). «,.,ΙΑ, Κονδ(άκιον) του αγίου άποστόλου Βαρνάβα» 

και οίκοι τρείς. « Ό αί... ». 

140 (φ. 164β'). «...ΙΔ. Κονδ(άκιον) του οσίου πατρός ημών Μεθοδίου 

πατριάρχου» και οίκοι τρεις. «Ό αι...». 

141 (φ. 165β'). «...ΙΔ. Κονδ(άκιον) του προφήτου Ελισαίου» καί 
οίκοι τρεις. «*Η ώδ...». 

142 (φ. 16ββ'). 1Ζ. Κονδ(άΜΐον) τών άγιων Μανουήλ, Σαβέλ καί 

Ήσμαήλ» καΐ οίκοι τρεις. «Του...». 

143 (φ. 167β'). « ...ΙΗ. Κονδ(άκιον) τού άγιου λεωντίου» καΐ οίκοι 
τρεις. « Του... ». _ 

_144 (φ. Ιβδβ'). « ...Κ. Κονδ(άκιον) τών άγιων μαρτύρων Λεωνίδους και 

τών Ζ παρθένων» (άν.) καί οίκοι τρεις. «Τού... ». 

145 (φ. 169β'). «...ΚΑ. Κονδ(άκιον) του άγιου *Ιουλιανοΰ» καί οίκοι 
τρεις. « Είς...». 

146 (φ. 170β'). « ...ΚΔ. Κονδ(άκιον) είς τό γενέσιον του Προδρώμου » 

καί οίκοι Ιξ. 

147 (φ. 172). «...ΚΕ. Κονδ(άκιον) τής άγίας μάρτυρος Φεβρωνίας» 

καί οίκοι τρεις. «Του...». 

148 (φ. 173). «...ΚΘ. Κονδ{άκιον) τών άγιων αποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου » (άν.) καί οίκοι τρεις. 

149 (φ. 174β'). «Τη αυτή ημέρα [δηλ. ΚΘ'Ίουνίου] (30). Κονδ(άκιον) 

τών αγίων αποστόλων τών ΙΒ. Φέρων ακροστιχίδα τήνδε: του ταπ[ε]ινου 
Ρωμανού ο ·ψαλμός ». 

(φ. 180). «Ζήτει τών αγίων άναργύρων είς την α' τού Νοεμβρίου». 

150 (φ. ΙδΟβ'). «Μηνί ’Ιουλίφ Β. Κονδ(άκιον) εις τά καταθέσια τής 

τημίας εσθήτως τής ύπερ αγίας ΘΚου » καί οικοι τρεις. «Ί’οΰ... ». 

151 (φ. 181β'). «μηνί τώ αυτώ Η. Κονδ(άκιον) τού αγίου Προκο¬ 

πίου» καί οίκοι τρεις «Στε...». 

152 (φ. Ι82β'). «...I. Κονδ(άκιον) τού αγίου Άνδρέου τού ίερωσωλυ- 

μήτου» (Ίουλ. 4) καί οίκοι δύο. 

153 (φ. 183), «...ΙΕ. Κονδ(άκιον) τών αγίων Κηρύκου καί Ίουλίττης» 

καί οικοι τρεις. «Τού,..», 
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154 (φ. 184). «...ΙΖ. Κονδ(ακιον) της αγίας μάρτυρος Μαρίνης». *Ηχος 
Δ' Έπεφάνης σήμερον. «Τον ναόν σου πάνσεμνε, ως ϊατρείον, ψυχικόν 

εύράμενοι, εν τοΰτφ πάντες οί πιστοί, μεγαλοφώνως ύμνοΰμέν σε, παρθένο- 

μάρτυς Μαρίνα πανευψημε». {Ή στίξις και ή ορθογραφία διωρθωμένα) 

(αν.)· Οί οίκοι τρεις. 

155 (φ. 185). «...ΙΗ. Κονδ(άκιον) του αγίου Αϊμιλιανοΰ» και οίκοι 
τρεις. « Του... ». 

156 (φ. 185β'). «...ΙΘ. Κονδ((χκιον) του οσίου πατρός ημών Δίου» 

και οίκοι τρεις. «Προ...». 

157 (φ. 18ββ*). «...Κ. Κονδ{άκιον) του αγίου προφήτου Ήλιου» και 

οίκοι τρεις. «Του...». 

158 (φ. 187β'). «...ΚΕ. Κονδ(άκιον) εις την μνήμην τής αγίας "Αννης 

και Εύπραξίας και ’Ολυμπκίδος» (άν.) καΐ οίκοι δύο. 

159 (φ. 188β'). « Ήτερον Κονδ(άκιον) τής αγίας ’Άννης» και οίκος. 

160 (φ. 189). «...ΚΖ. Κονδ(άκιον) του (Ιγίου μάρτυρας Παντελεήμο- 

νως» και οίκοι τρεις. «Τού...». 

161 (φ. 190). « Μηνι Αύγούστφ Α. Κονδ(άκιον) των άγίων Μακαβ· 

βαίων καΐ οίκοι τρεις. «Αϊν...». 

162 (φ. 191). «^4ηνί τώ αύτώ Β. Κονδ{άκιον) είς τήν ανακομιδήν τού 

λειψάνου του άγίου α μάρτυρας Στεφάνου» και οίκοι τρεις. «Του...». 

163 (φ. 192). «...Τ. Κονδ(άκιον) εις τήν μεταφόρφωσιν τού Κύ ήμών 

Υΰ Χΰ» καΐ οίκοι ΙΖ' φέροντες άκροστιχίδα τήνδε: « Είς τήν Με[τ)αμόρ- 

φωσιν». 

164 (φ. ΐΟββ'). «*Έτ6ρον Κονδ(άκιον) τής αύτής εωρτής» δπερ εστι 

τό προεόρτιαν. Καί οίκοι δύο. « Αι... ». 

165 (φ. 197β'). «...ΙΒ, Κονδ(άκιον) των αγίων παρτύρων Φωτίου και 

*Ανηκήτου » και οίκοι τρεις. 

166 (φ. 198β'). «...ΙΕ. Κονδ(άκιον) εις τήν Κύμησιν τής Ύπεράγίας 

ΘΚου » και οίκοι ιβ', ών ή άκροστιχίς : «Τού ταπεινού Κ» = Κοσμά. 

167 (φ. 201β'). « "Ετερον Κονδ(άκιον) εις τήν αυτήν εωρτήν» δπερ εστι 

τό προεόρτιαν. Και οίκοι τρεις. «Τού...». 

168 (φ. 202β'). « ...ΙΗ. Κονδ(άκιον) των αγίων μαρτύρων Φλόρου καί 

Λαύρου » καΐ οίκοι τρεις. 

169 (φ. 203β'). « ...ΚΒ. Κονδ(άκιον) τού αγίου μάρτυραςΆγαθονίκου» 

καΐ οίκοι δύο. «Το...». 

170 (φ. 204). « ...ΚΕ. Κονδ(άκιον) τού αγίου αποστόλου Τίτου» καΐ 

οίκοι τρεις. 

171 (φ. 205). «...ΚΖ. Κονδ(άκιον) των αγίων μαρτύρων Άδριανοΰ και 

Ναταλίας» και οίκοι τρεις. «Κυρ...». 

172 (φ. 206). «...ΚΘ. Κονδ(άκιον) εις τήν άποτομήν τού Προδρώμου » 
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Ήχος Δ'. Πρ. Έπεφάνης σήμερον. «Ό Ηρώδης Πρόδρομε, παρανομήσας, 

γυναικι παρέσχετο, τήν κεφαλήν σου τήν σεπτήν" ήν προσκυνούντες δοξάζο- 

μεν. Ήρωδιάς δέ, θρηνεί και οδύρεται» (άν.) καί οίκοι δύο. «Ει...». 

173 {φ. 207). «"Ετερον Κονδ(άκιον) εις τήν άποτομήν τού Προδρό¬ 

μου» «ίδιόμελλον» τό γνωστόν. ΚαΙ οίκοι τρείς. «Τού...». 

Τρίφδιον; 

174 (φ. 208). «Κυριακή πρός τάποκρεου. Κονδ(άκιον) είς τόν άσωτον 

ΥΝ. Φέρων ακροστιχίδα τήνδε: τού ταπεινού Ρωμανού». Τό κάθισμα 

« Άγκάλας πατρικάς... » καί οίκος. «Τ,.,». 

175 (φ, 209). « Κονδ{άκιον) ειερον τού ασώτου» τό γνωστόν καί οίκοι 

τρεις. «Τυε». 

176 (φ. 210). «Τώ Σα[ββάτφ] τής άποκρέου Κονδ{άκιον) είς Κυμη(θέν- 

τας)». Ήχος Δ'. Πρ. Έπεφάνης σήμερον. «Τούς εν πίστει Κύριε, §κ των 

πρόσκαιρων, προσελάβου άφεσιν, αύτοΐς παράσχου άγαθέ, Ιν τή δευτέρςι Ιλεύ- 

σει σου" σύ γάρ ύπάρχεις, Θεός πολυέλεος » (άν.), Καί οίκοι τρεις. «_ΑΙν... ». 

177 (φ. 211). «Τή Κυριακή τής άποκρέου. Κονδ(άκιον) τής Β παρου¬ 

σίας τού Κύ ήμών Ιύ Χΰ : — Ρωμανού *Η(χ) α'. Φέρων ακροστιχίδα τήνδε : 

τού ταπεινού Ρωμανού τό Ιπος» (πλήρες). 

178 (φ. 21δβ')· <^Τή Κυριακή τής τυροφάγου άκροστιχ.: είς τον προ- 

τόπλαστον άδάμ Κονδ(άκιον)» (πλήρες). 

179 (φ. 220β'). «Τφ α Σα[ββάτφ] τού άγίου μεγαλομάρτυρας Θεοδό- 

ρου» (άν.) καί οίκοι τρεις. «Τού...». 

180 (φ. 229β'). « Κονδ(άκιον) τής μεσονιστίμου» (Κυρ. τής Σταύρο- 

προσκυνήσείος) καί οίκοι Ζ', φέροντες άκροσηχίδα: «Τού ταπε[ινού]... ». 

181 (φ. 224β'). « Κονδ(άκιον) εις τόν άγιον Λάζαρον » καί οίκοι επτά. 

182 (φ. 226). «Κονδ(άκιον) εις τά Βαΐα. Φέρων ακροστιχίδα τήνδε: 

είς τά Βαΐα Ρ[ωμανού] » παραλειφθέντων τών τελευταίων ε; οϊκων. 

183 (φ. 229). «Κονδ(άκΐον) τή αγία καί μεγάλη Δευτέρα» καί οίκοι 

τρεις. « Εις... ». 

184 (φ. 229β'). « Κονδ(άκιον) τή αγία καί μεγάλη Γ » (Τρίτη) καί οίκοι 

τρεις. «Τού... ». 

185 (φ. 230). « Κονδ(άκιον) τή αγία καί μεγάλη Δ». 

Οι δύο ούτοι κώδικες Γ 27 καί Γ 28 περιεγράφησαν εν τφ τετυπωμένφ 

Κατα?νόγφ, πλήν ελλιπώς καί πλημμελώς εξετέθη τό περιεχόμενον αυτών. 

ΔιαπιστοΟται δέ τούτο ευθύς εξ αρχής άμα ό προσεκτικός παρατηρητής άνοιξη 

τόν κώδικα Γ 27 καί ρίψη εν βλέμμα εν τφ οίκείφ μέρει τού Καταλόγου. 

*Αλ?^ά καί περαιτέρω εάν εχη τήν υπομονήν πας τις ενδιαφερόμενος καί διε- 

ξέλθη άμφοτέρους τούς κώδικας ή τήν ώς άνω άναΡ^υτικήν περιγραφήν αυτών, 

παραίιληλίζων ταύτην πρός τήν εν τφ Ιντύπφ Καταλόγφ, θά εύρη εν αύτφ 

ούσιωδεστάτας παραλείψεις. 
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Τούτου ένεκα Ιποιησάμην εν τφ άνά χεΐρας Συμπληρώμαη αναλυτικήν 

περιγοαφήν του περιεχομένου. Κοντάκια τινα παραλλάοσουσι των εν ταΧς 

εκδόσεσιν. ’Ένια δέ τούτων εισιν ανέκδοτα, άπερ έσημείωβα Ιν παρενθέσει 
διά των αρχικών (άν.) τουτέστιν ανέκδοτον. 

Οί άναφερόμενοι εν τοις δυσι τουτοις κώδιξι ποιηταί έν ταις άκροστι- 

χίσι των οϊκων εϊσιν οι εξής: Ρωμανός, Κοσμάς (εις την Κοίμησιν τής Θεθ“ 

τόκου), Αναστάσιος, Στέφανος καί τις «Τά?νας» οΐον «Άσμα τάλα». Κα¬ 

λούνται δέ οι οίκοι Ιν ταΐς άκροστιχίσι: ύμνος, ψαλμός, αίνος, έπος, ποίημα, 

φδη, ασμα, θρήνος. Άμφότεροι οί κώδικες βρίθουσιν ανορθογραφιών. "Αδε¬ 

τοι δντες πρότερον, εδέθησαν ήδη παρά τού Γέροντος Παύλου Παυλίδου 

ιατρού Λαυριώτου. Τά τού Ρωμανού κοντάκια εσημειώθησαν διά τού σημείου 

του σταυρού, χρώματος ερυθρού, τό δέ έτερον σημεΐον τού σταυρού, χρώ¬ 

ματος κυανού, δηλοϊ τά περιληφθέντα εν τή Ικδόσει τού Ττα?ιθύ Οίυεβρρβ 

€&ιηπ36ΐΗ εν Φλωρεντίςι 1930 Έκ των κοντακίων τούτων τού Ρωμανού, 

τινα μέν είναι πλήρη, τινά δέ Ιλλιπή, ήτοι παρελείφθησαν υπό τού άντι- 

γραφέως οίκοι. Είναι δέ τά τού Ρωμανού Ινεπίγραφα κοντάκια εν δλφ 22 

ήτοι 9 είς τό Γ 27 και 13 εϊς τό Γ 28 καΐ είναι δλα Ικδεδομένα. 

[25] 2069 Δ 87 
Χαρτ. 30x20, αίώνος κ' (1904) 

ΜηναΧον %ών ιβ' μηνών, ά^χόμενον άηό τοϋ Μαρτίου 

φ. 578Η-α' 
1 (φ. 1). «Μηναΐον τού Μαρτίου περιέχον τήν πρέπουσαν αυτφ άπα- 

σαν ακολουθίαν μετά και τού Τυπικού. "Ηδη μεθ’ δσης ειπεΐν τής Ιπιμε- 

λείας εκ των πολλών σφαλμάτων Ικκαθαρθέν, καί πολλαΧς προσθαφαιρέσεσι 

τακτοποιηθέν, καί άκριβώς διορθωθέν παρά τής Κεντρικής πνευματικής 

Επιτροπής. Έκδίδεται τή εγκρίσει καΐ άδείρ: τής ιού Χριστού Μεγάλης 

Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει, εκ τής τυπογραφίας Άνδρέου Κορό¬ 

μηλά. 1843 ». 

2 (φ. 171). «Τυπικά εκ τών Ρωσσικών Μηναίων. Μην Σεπτέμβριος». 

Ελληνιστί, εν πολλοΐς δέ Ρωσσιστί. 

3 (φ. 302). «Άκολουθίαι πλήρεις καί ελλείποντα εις τινων Αγίων 

Εορτάς τού Μηνος Ιουνίου καί Τουλίου. Έρανισθεΐσαι καί άνηγραφεΐσαι 

εκ τών τε εν Μετεο^ροις Μοναστηρίοις τής Θεσσαλίας, καΐ Σιναίφ "Ορει, και 

Άθφ αρχαίων χειρογράφων. Μετεγράφησαν καί ετέθησαν ούτως εις τάξιν 
1885. Έν τή Σκήτη τού 'Αγιου Βασιλείου τή κατά τό Καρμήλιον 

όρος παρά Χαρίτωνος 'Ιερομ. Κατά δέ τό 1904 κατά Αυγ. Μήνα, ενταύθα 

^ 2 η μ. Δ ι δ υ θ. Τοΰτο δέν ήδυνήθημεν νά τηρήσωμεν, φυσικά, κατά τήν 
τύπωσιν του Συμπληρώματος. 
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παρά Μεθοδίου Τερομονάχου 'Ηλιοπολίτου (εξ Άϊδινίου) του Ιν Κερασίςι 

εφησυχάζοντος, προθυστέρως εξ ανάγκης.—Τουνίου ιζ'. Κανών τριών Μαρ¬ 

τύρων [Μανουήλ, Σαβέλ καί Τσμαήλ], ποίημα τού Αγίου Γερμανού». 

Έν αρχή ΙπΙ τής πρόσθιας δψεως τού παράφυλλου εσημειώθησαν υπό 

τού ιατρού Σπυρίδωνος Λαυριώτου αί κατ“ άλφάβητον μονόστιχοι γνώμαι 

Γρηγορίου τού Θεολόγου καί άλλα τινα Πατερικά. 

Έν δέ τή δπισθί(? ό'ψει τού αυτού παράφυλλου ευρηται ή εξής άφιέ- 

ρωσις: 

«*0 πρώτος ουτος τόμος ιδιόχειρος τού αειμνήστου ΐερομονάχου καί 

πνευματικού Μεθοδίου τού Ιφησυχάσαντος εν τφ σπηλαίφ του αγίου Αθα¬ 

νασίου, άφιερούται είς τήν χειρόγραφον βιβλιοθήκην τής Τέρας ημών Μονής 

Μεγίστης Λαύρας καί ό άποξενώσας αυτόν εξ αυτής Ισεται υπό επιτίμια 

Ιεροσυλίας. Σπυρίδων Λαυριώτης Τατρός». 

Έν δέ Γφ τελεί επί του παράφυλλου εσημειώθησαν υπό τού αύτου Σπυ¬ 

ρίδωνος τά περιεχόμενα τού κωδικός. 

Ό ογκώδης ούτος τόμος είναι λίαν πυκνογεγραμμένος Ιν μικρογραφίςι, 

Ιργον τεράστιον καΐ θαύμα ύπομονής τού τελευταίου αΐώνος. 

« Περιληπτική άναγραφή τών Σλαβικών κωδίκων 
τής Ίεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας 

[26] 2070 Ζ1 

Χαρτ. 18X12, αίώνος ιη' 

φ. 181 

1 (φ. 2). «Τροπάρια καί Κοντάκια». 

2 (φ. 48). «Μουσικόν». Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου και Στεφά¬ 

νου «Ελληνιστί». Είτα τό του Μηνολογίου, τού Τριφδίου καί Πεντηκο- 

σταριού «Σλαβιστί». 

Έν τέλει Τρισάγιον Ελληνιστί. 

[27] 2071 Ζ2 

Χαρτ. 15x11, αίώνος ιζ' 

φ. 127 

«Λειτουργικόν Έκκ?>.ησιαστικου περιεχομένου». 

^ Αυτή έγένετο ΙπΙ τών ήμερων του προκατόχου μου μακαρίτου Χριστόφορου 
παρά τίνος Καθηγητοϋ ΣλαβομαθοΟς (άριστερόχειρος δέ). ΈπΙ άπλοΰ τεμαχίου χάρ¬ 

του γενομένη προχείρως καΐ συντομωτάτη ούσα, περιελήφθη ώδε δσον οΐόν τε έκτε- 

νέστερον, συμπληρωθεισών παρ’ έμοϋ παραλείψεων τινων, οΤαί είσιν αΐ διαστάσεις 
τών κωδίκων, ή άπαρίθμησις τών φύλλων, ή κατά προσέγγισιν χρονολόγησις πολλών, 

ή υλη καί ή κατάστασις τών κωδίκων, τά ενιαχού "Ελληνιστί κείμενα καΐ σημειώ¬ 

σεις, χρονολογίαι και λοιπά ουσιώδη και επουσιώδη στοιχεία.“Απασα ή τοΰ ώς εϊρη- 

τοι καθηγητοΰ περιγραφή τών κωδίκων περικλείεται εντός εισαγωγικών. 
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Ή νο«φή του κώδιχός Ιστι διάφορος. 

Ό κώδιξ σητόβρωτος εν τφ περιθωρίφ. 

[28] 2072 Ζ3 

Χαρτ. 15x10, αϊώνος ιη' 
φ. 166 

«“Έντυπον » άκέφ. κολοβ. άδετον. 

[29] 2073 Ζ4 

Χαρτ. 13X12, αιώνος ιζ' 
φ. 124 

«Ψαλτήριον», κολοβ. 

Φύλλα τινά εφθαρμένα. 

[30] 2075 Ζ5 

Χαρτ. 16X11, αΙώνος ιη' «(1784)» 

φ. ος-' (76) 

Ή Όεία «λειτουργία Ίωάννου του Χρυσοστόμου». 

Έν άρχ,η ΙπΙ του παράφυλλου εδρηται σημείωσις ?ν0·α και το έτος 
αψπδ'. Πλήν ή σημβίωσίς Ιστι μεταγενέστερα, ή δέ γραφίι του κωδικός 
παλαιοτέρα. 

[31] 2075 Ζ6 

Χαρτ. 17X12, αίώνος «ιη'-ι3'» 

φ. 71 
« Μουσικός », 

[32] 2076 Ζ 7 

Χαρτ. 16X12, αιώνας ιδ' 
φ. 138 

1 «Κανόνες» της «Θεοτόκου Σερβιστί». 

3 (φ. 122β'). Περί των ιβ' ζωδίων Ελληνιστί. 
Τά δυο πρώτα φΰλλα εν οΐς εΰρηνται σημειώσεις και τά Ιτη 1480 και 

1489 ήμιεφθαρμένα. 

“Από δέ του φύλλου 123 μέχρι τέλους άπαντα τά φύλλα εις τό κάτω 
άκρον Ιφθαρμένα. 

[33] 2077 Ζ8 
Περγ. 16X22, αιώνος ιγ' 

φ. 193 

«Ψαλτήριον Σερβιστί», άκέφ. άρχόμενον από του δέκατου ψαλμου. 

Ό κώδιξ λίαν ρερυπωμένος εκ της πολλής χρήσεως. 
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[34] 2078 Ζ9 

Χαρτ. 16X11, αΙώνος ιε' 
φ. 345 

« Συμμικτος ». 

Τά φύλλα 74*81, 93-97 άγραφα. 

[35] 2079 Ζ10 

Χαρτ. 15x11, αιώνος « ιζ'» 

φ. 167 

«Ψαλτήριον Βουλγαριστί». 

[36] 2080 Ζ11 

Χαρτ. 19χ15, αιώνος ιζ' 
φ, 345 

« Ψαλτήριον (έντυπον) » μετά “Ωρολογίου (;) άνευ χρονολογίας. 

[37] 2081 Ζ12 

Χαρτ. 19X14, αιώνος ιε' 
φ. ς·'+270 

Τά τέσσαρα « Ευαγγέλια Βουλγαριστί». 

Ό κώδιξ περί τά άκρα Ιφθαρμένος. 

[38] 2082 Ζ13 

Χαρτ- 21X14, αΙώνος «ιδ'» 

φ. 61 

'Η θεία «λειτουργία του Χρυσοστόμου» κεφαλαίοις γράμμασι. 
Τής λειτουργίας προηγούνται 15 φύλλα, ών τό κείμενον αγνοώ, μικρό¬ 

τερος δέ γραφής. 
Έν αρχή επί τού παράφυλλου εύρηται ή εξής σημείωσις Ελληνιστί. 

«Έάν τό μελετάς μέ προθυμίαν λαμβάνης μέγαν Πλούτον καί Σοφίαν 1860 

Μαΐου: 6 ». 
[39] 2083 Ζ14 

Χαρτ. 20X16, αίώνος ιζ' 
φ. 109 

« Ήλία Μηνιάτου Πέτρα σκανδάλου Ρωσσιστί». 

Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος καί άδετος. 

[40] 2084 Ζ15 

Χαρτ. 20X15, αίώνος ιζ' ή ις·' 

άκέφ. κολ,οβ. φ. 279 

«Ερμηνεία Άριστοτέλους (;) Λατινιστί». 
Ό κώδιξ λίαν μικρογραφικώς καί καλλιγραφικώς γεγραμμένος (άδετος). 
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[41] 2085 Ζ16 

Χαρτ. 22X16, αϊώνος « ιη' * ι·0·' » 

φ. 286 

« Εργα Βασι?.είου τοΰ Μεγάλου και άλλων» Πατέρων «Ρουμανιστι» 

Έν ςρΰλλφ 12β' σεσημείωται τό έτος 1796. 

Εν τοΐς φύλλοις 32β' και 33 εΰρηνται τροπάριά τινα Ελληνιστί, άνορ- 

θογράφως και κακογεγραμμένα. 

Ο κώδιξ εσταχωμένος διά σανίδων καλυπτόμενων εξω·θεν διά μεμβρά- 

νης φερουσης γραφήν Ελληνιστί του ιβ' αιώνος. 

[42] 2086 Ζ17 

Χαρτ. 20X16, αιώνος «ιη'» 

φ. β'+230 

«Ηθικοπλαστικόν εργον Ρωσσιστί». - . 

Ό κώδιξ Ιν πολλοϊς σητόβρωτος. 

[43] 2087 Ζ18 

Χαρτ. 20X15, αιώνος ΐ(ς·'-ιζ' 

φ. α'+227 

« Ψαλτήριον ». 

Ο κώδιξ ρερυπωμένος καί ήμικατεστραμμένος. 

[44] 2088 Ζ19 

Χαρτ. 21X16, αϊώνος ιζ' 

άκέφ. κολοβ. φ. 92 

« Ψαλτήριον ». 

[45] 2089 Ζ20 

Χαρτ. 20X14, αϊώνος ιζ' 

φ, 212 
«Ψαλτήριον Σερβικόν». 

Έπ'ι τής σανίδος τοΰ περικαλύμματος εσωθεν εΰρηται ή εξής σημείωσις 

Ελληνιστί: «Το παρόν ψαλτήριον ηπάρχι της σεβάσμιας βασιληκής λαύρας 
και ήτης Το άποξενόσι να εχι τάς αρας τον αγίων πατέρων». 

[46] 2090 Ζ21 

Χαρτ. 21X16, αϊώνος «ιε'·ις·'» 

. , φ. 123 
Ωρολόγιον «Σερβικόν». 

Έπ'ι τοΰ τελευταίου φύλλου (123β') έσημειώθησαν Έλλληνιστί: «Το 

παρόν ορολόγιον ηπάρχι κ.τ,λ. » ως ή ανωτέρω σημείωσις, παρά τής ιδίας 
χέιρός. 
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[47] 2091 Ζ22 

Χαρτ. 22X15, αιώνος « ις-'- ιζ'» 

φ. 147 

«Σύμμικτος Βουλγαρικός (περιέχει άπόκρυφον)». 

[48] 2092 Ζ23 

φ. 204 

«Δίπτυχον (Συνοδικόν) Ρωσσικόν». 

Έν φυλ. 7 « Βουργάρικα Γράμματα». 

Έν φ. 43β'-44 «γενεά τοΰ σάλτηκόβ. μϊχαήλοβήτζη ». φ. 46β' «Γε¬ 

νεά τοΰ διάκου Βασίλη ». 

Πλεϊστα φύλλα τοΰ κωδικός είσιν άγραφα. Έν πολλοϊς εΰρηνται ονό¬ 

ματα Ελληνιστί γεγραμμένα. _ 

Έν φ. 106 « 1657 μινη οκτοβρηου 8 εγράφτηκα εγω ό διμιτρηος του 

παπαγιώργι εις τω άγιον μοναςτήρη τής αγίας λαβρας, από χορηων ωνωμα* 

ζωμενο... τέλος». Έν φ. 124β' «τα ονόματα τοΰ μεγάλου λογοθέτου ρακο* 

βήτζα». 

Έν φ. 202β' «γέρο νήκανδρο πίρε κεριά διατό άγιον αντόνιον της 

κερασιάς εγινε ενγιητής... κρόσια 15». 

Ό κώδιξ κοσμείται δΤ έγχρωμων ποομετωπίδων. 

[49] 2093 Ζ24 

Χαρτ. 20x14, αϊώνος « ιζ'» 

φ. 261 

« Ψαλτήριον ». 

Ό κώδιξ λίαν ρερυπωμένος, πεπαλαιωμένος καΐ ήμικατεστραμμένος. 

Έν φ. 165β' «·|·Ψαλτήριον τής αγίας λαύρας». 

[50] 2094 Ζ25 

Χαρτ. 20X16, αϊώνος «ιη'» 

φ. α'+103 

«Ηθικοπλαστικόν Ρωσσικόν». 

Έν αρχή (φ. α') έν τή κάτω ωρ; εΰρηται ή εξής σημείωσις Ελληνιστί: 

«τό παρόν βιβλίον έμοΰ Γερασίμου Ίερομονάχου λαυρηοτου δ έξ ρώσσον, 

καΐ δραγωμήρη ». 

“Εσω-θεν τοΰ περιβλήματος τοΰ κωδικός άνω εν αρχή : «1756 άβγου- 

ς-ος.,.». 

[51] 2095 Ζ26 

Χαρτ. 21X14, αϊώνος «ιθ'» 

φ. 302 

« Μουσικόν Ρουμανικόν ». 
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Έν φ. 298β' ευοηται τό έτος 1805. 

Τό εκ χαρτονιού στάχωμα του κωδικός, σητόβρωτον δν, άφορέθ^η. 

[52] 2096 Ζ27 

Χαρτ. 21X15, αϊώνος «ιδ'» 

φ. 185 
«Ψαλτήριον Βουλγαρικόν». 

Έν άρχίί και εν τελεί σημειώσεις τινές καί χοονολογίαι Σλαβιστί. 

Ό κώδιξ ήμιεφθαρμενος. 

[53] 2097 Ζ28 

Χαρτ. 20X16, αιώνος « ιη'» (άρχάς) 

φ. 199 

«Έργα βεοφάνους Προκοπόβιτς Αρχιεπισκόπου Νοβγοροδίου» είς 
Ρωσσικήν γλώσσαν. 

Έν άρχη ΙπΙ του παράφυλλου Ισημειώ^ησαν μεταγενεστέρως: «Λόγοι 

πανηγυρικού του Βαρλαάμ Κολώνης». Ή Ελληνική αύτη σημείωσις άνήκει 

πιθανώς εις τον Αλέξανδρον Ειιμορφόπουλον Λαυριώτην ή είς τόν προηγού· 

μενον Χρυσόστομον. 

ΚαΙ άλλη τις σημείωσις προγενέστερα εύρηται Ελληνιστί Ιν τφ 1Φ 

φυλλφ, ή Ιξής ί «καΐ τόδε σοΐν τοΐς άλλοις γερασίμου Ιερομόναχου ρώσ- 

σου...». 
Ό γραφικός χαρακτήρ του κωδικός παρουσιάζει πλείστας διαφοράς. 

Έν φόλ. 184 εύρηται τό §τος 1717. 

*0 κώδιξ σητόβρωτος. 

[54] 2098 Ζ29 

Χαρτ. 21Χ15, αϊώνος « ιζ'» 

φ. α'4-264 

« Συμμικτος Εκκλησιαστικός». 

1 (φ. 12β'). Ψαλτήριον μετά τών Ωδών. 

Έν τοϊς πρώτοις φΰλλοις 1-11 Πίνακες καί τινα άλλα. 

2 {φ. 184β*). Μηνολόγιον. 

3 (φ. 228). Παρακλητική. 

4 (φ. 240). Έπακταί. 

5 {φ. 241^). Πασχάλια καί τινα άλλα. 

Έν αρχή ή εικών τού αγίου Γρηγορίου (τού Θεολόγου;). Έν φ. 12 

ένθα άρχεται τό ψαλτήριον εύρηται ή εικών τού Προφητάνακτος Δαβίδ. Έν 
φ. 217β' ή εικών τού Μεγάλου Βασιλείου. 

Εν τελεί (φ. 261β^ ■ 263) ονόματα Αρχιερέων, *Ιερομονάχων και 
Μοναχών. 

Έπι τού περιβλήματος εν τελεί εσωθεν : «Προηγουμένου Ναθαναήλ». 
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[55] 2099 Ζ30 

Χαρτ. 21X15, αιώνος « ιη'- ιθ'» 

φ. 137 

«Ηθικοπλαστικόν Ρουμανικόν». 

Ό κώδιξ σητόβρωτος. 

[56] 2100 Ζ31 

Μεμβρ. 21X15, αιώνος ιδ' 

φ. 244 

« Εύαγγέλιον Σερβικόν». 

Έν φ. 13β' εύρηται σημείωσις Σλαβιστί, εν ή αναγράφεται τό δνομα 

Γαβριήλ ιερομόναχος, ής επεται έτέρα σημείωσις Ελληνιστί, ή εξής: « Βι- 

βλίον τού αγίου ^Αντωνίου ». 

Έν δέ τφ τελεί έτέρα σημείωσις Σλαβιστί ένθα σημειούται τό δνομα 

Γερμανός Ιερομόναχος. *Η τελευταία δμως γραμμή τής σημειώσεως —Ιν ή 

και ή χρονολογία, δυσδιάκριτος ήδη ούσα — άπεσβεσθη. 
*Εν άρχή τρία φύλλα και εν τελεί δύο φύλλα, άγραφα, Ιπίσης μεμβραίνα. 

’Όπισθεν τού προτελευταίου άγράφου φύλλου, ήκρωτηριασμένου οντος κατά 

τό ανω μέρος, σεσημείωται Ελληνιστί ή λέξις «τετραβάγγελο», 

[57] 2101 Ζ32 

Χαρτ. 21X15, αϊώνος ις·' 

φ. 212 

1 (φ. 2). «Ψαλτήριον» μετά τών φδών. 

2 (φ. Ι39β'). Κανόνες τής Θεοτόκου ; 

[58] 2102 Ζ33 

Χαρτ. 22X15, αϊώνος ιε' 

φ. 365 

«Εύαγγέλιον Σερβικόν». 

Τά τέσσαρα Ευαγγέλια. 

Έν τφ τελευταίφ παραφύλλφ εύρηται σημείωσις, εν ή αναγράφεται τό 

έτος ζα= 1493 ; 

[59] 2103 Ζ34 

Χαρτ. 21X15, αϊώνος « ις-' - ιζ' » 

φ. 82 

«Συμμικτος Εκκλησιαστικός Σέρβικός». 

1 (φ. 1). 'Ιεροδιακανικόν; καΐ Λειτουργ. Χρυσοστόμου ; 

2 (φ. 62β'). Λειτουργία τού Μεγ. Βασιλείου; 

Έν τελεί επί τού εξωφύλου (82β') εύρηται σημείωσις μεταγενέστερα 
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δι’ Ιρυθρας μελάνης, ένθα αναγράφονται τό έτος ,ζρπβ' 1674 και το όνοματα 
«ηγουμένου σάβα ίερομονάχου... Γρηγορίου ιερομόναχου». 

Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος. 

[60] 2104 Ζ 35 

Χαρτ. 20x16, αΐώνος ιη' «1748» 

φ. 198 

« Άπόκρυφον Ρωσσιστί». 

Έν τελεί υπάρχει σημείωσις, έν ^ και τό έτος 1748 και δι* ελληνικών 
χαρακτήρων: 

« Θέλος ^ Και τφ Θεφ δόξα » ·|· = τέλος. 

Ή γραφή του κωδικός καλλιγραφική. 

Ό κώδιξ σκωληκόβρωτος. Τό περίβλημα καταστραφέν άφηρέθη. 

[61] 2105 Ζ36 

Χαρτ. 20X14, αϊώνος ις·' 

φ. 130 

«2ΰμμικτος Εκκλησιαστικός Βουλγαρικός». 

Τά ΰπ* άρ. 3, 7, 8. 18, 19, 24, 25, 30, 37, 38, 42. 48. 51 (ήμισυ), 

62, 56, 58, 59, 60, 61, 62 φύλλα είσΙ μεμβράϊνα, Τά δέ ΰπ’ άρ. 51, 52, 56, 

58, 59, 62, δΥδ φύλλα παλίμψηστα, 

Τά Ιν άρχή (1 καΐ 2) και έν τέλει (129, 130) τέσσαρα χαρτφα φύλλα 
εσχισμένα και μόνον μικραί λωρίδες σώζονται. 

Ό κώδιξ ήμικατεστραμμένος, ώς Ιπίσης και ή στάχωσίς του. 

[62] 2106 Ζ37 

Χαρτ. 21X15, αιώνος ιε' 

φ. 179 

«Κώδιξ Γεωργιανός». 

Γραφή καλιγραφική. 

[63] 2107 Ζ38 

Χαρτ. 21X15, αϊώνος ιζ' 

κολοβ. φ. 36 

«Σύμμικτος Εκκλησιαστικός Σέρβικός». 

[64] 2108 Ζ39 

Χαρτ. 22X16, αιώνος «ις-'» 

φ. 62 

« Τροπάρια ». 

Έν αρχή Τροπάρια Σερβιστί; (ακολουθία ϊσως). 

Περιέχει και λόγους Χρυσοστόμου και Βασιΐνείου. 

Έν φ. 62β' «εγώ δ Ιωάννης κριτικός έλαβ » μεταγενεστ. 

[65] 2|Ρ9 Ζ40 

Μεμβ. 22X15, αιώνος ιγ' 

φ. 192 

«Τροπάρια». 

ΜηναΙον Σεπτ. · Αύγούστου, ειτα Όκτώηχος ή Παρακλητική, Τριώδιου, 

Πεντηκοστάριον, Εύχολόγιον (ίσως). 

Τού Μηναίου προηγούνται 14 φύλλα περιέχοντα τροπάρια ϊσως τής 

Παρακλητικής. Βουλγαριστί; 

Τά φύλλα 1-104 μεμβράϊνα, τά δέ λοιπά 105-192 χαρτφα. 

Ό κώδιξ ρερυπωμένος. Τά χαρτφα φύλλα ήμιεφθαρμένα. 

[66] 2110 Ζ41 

Χαρτ. 21X14, αιώνος ις-' 

φ. δ' + 193 

« Σύμμικτος Εκκλησιαστικός Σέρβικός ; » (ούδέν πλέον τούτου Ισημείω* 

σεν δ είρημένος Καθηγητής. ΕΙκάζω δμως δτι είναι Συναξαριστής περιεχων 

βίους *Αγίων). 
Έν άρχή τρία φύλλα (β'·δ') περιέχουσι κείμενον: «Περί τού πώς δει 

έκτελεΤσθαι τήν θείαν λειτουργίαν» Ελληνιστί, τού ιε'■ ις-' αϊώνος. 

Έν φ. α' εύρηται σημείωσις Σλαβιοτί, κάτωθι δέ αύτής άπεκόπη τετρα- 

γωνικώς τεμάχιον έκ τού φύλλου. 

Έν τέλει (φ. 192 καί 193β') εύρηνται ωσαύτως Σλαβικοί σημειώσεις 

ένθα και χρονο?ιθγία. 

*0 κώδιξ ήμικατεστραμμένος. 

[67] 2111 Ζ42 

Μεμβρ. 26Χ16, αιώνος ιγ' 

άκέφ. φ. 246 

*Ανθολόγιον «Σερβικόν» (περιέχει καί τήν 'Ακολ. τού δσ. π. ή. Αθα¬ 

νασίου πλήρη). 

Έν τέλει σεσημείωται: « Βιβλίον τού αγίου Αντωνίου τού εν κερασέα » 

καί δΓ ετέρας χειρός: «τής Λαύρας άνθολόγιον». 

Ό κώδιξ ρερυπωμένος. 

[68] 2112 Ζ43 

Χαρτ. 32X21, αϊώνος « ιε'» 

φ. α'-|-249 

« Εύαγγέλιον Σερβικόν». 
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Τά τέσσαρα Εύαγγέλια μετ’ εγχρώμων πλαισίων εν αρχή εκάστου Ευαγ¬ 

γελίου. 

Έν άρχχ) και εν τελεί έν τοίς παραφΰλλοις και τφ περιβλήματι ευρην- 

ται Σλαβικοί σημειώσεις, εν αίς και χρονολογία. 

[69] 2113 Ζ44 

Χαρτ. 31X21, αϊώνος ις-' «(1560)» 

φ. 129 

« Όκτώηχος Σέρβική ». 

Έν φ. 124β' και εν τελεί τό έτος ,ζξη' = 1560. 

Έν τφ τελευταίφ φύλλφ ευρηται σημείωσις Σερβ. 

[70] 2114 Ζ45 

Χαρτ. 28X22, αϊώνος ις-' 

φ. 284 

« Εύαγγέλιον Σερβικόν ». 

Τά τεσσαρα Εύαγγέλια μετ’ Ιπιτίτλων Ιγχρώμων. 

Έν άρχχ) τέσσαρα φύλλα άγραφα. Έν τή προσθίφ δ'ψει του δ' φυλλου 

δΰο βραχεϊαι σημειώσεις Σλαβιστί. Έν δε τή δπισθίρ; δ'ψει του αύτοΰ φύλ¬ 

λου Ισημειώθ-ησαν Ελληνιστί τά έξης: «^· Ιυαγγέλιον τής θείας λαύρας του 

άγίου άθανασίου καΐ ούδεις άποξενόσι αύτώ' ή δέ τις άπόξενόση αύτώ Ικ 

τής αγίας λαύρας τώ άρμαρίω Ιχέτω τάς άρας των τριακοσίων, δέκα κοί 

όκτώ, θεοφώρων πρων ήμων, καΐ τον άγιον πρά ήμ άθανάσιον, άντήδηκον 
ενημέρα κρίσεως.— ». 

ΚαΙ εν τελεί όκτώ φύ?νλα άγραφα. Έν δέ τφ εβδόμφ σημείωσις Σλα- 

βιστί. 

[71] 2115 Ζ46 

Χαρτ. 30X21, αϊώνος «ιε'» 

φ. 297 

« Εύαγγέλιον Σερβικόν ». 

[72] 2116 Ζ47 

Μεμβρ. 31X23, αϊώνος ιγ' 

άκέφ. κολοβ. φ. 96 

« Εύαγγέλιον » Βουλγαρικόν. 

Έσταχώθη παρά του Γέροντος Παύλου Παυλίδου ιατρού Λαυριώτου 
τφ 1939. 

[73] 2117 Ζ48 

Χαρτ- 28.Χ20, αϊώνος ιε' (1454;) 

φ. 181 

Απόστολος «Σερβιστί». 

Έν αρχή επι τού εξωφύλλου εσημειώθη : 

« Κησίτα άπόστολσκα...» 

Έν φ. 11 «απόστολος». 

Έν τελεί (φ. 180) ευρηται σημείωσις Σλαβιστί εν ή και τό έτος 

= 1454 ; 

Και έν φ. 180β' -181 και επί τού σταχώματος εν τέλει εύρηνται επίσης 

Σλαβικαι σημειώσεις. 

[74] 2118 Ζ49 

Χαρτ. 29X21, αϊώνος «ιδ'» 

φ. 300 

« Πραξαπόστολος Βουλγαριστί». 

Έν αρχή τρία φύλλα άγραφα. ΈπΙ τού πρώτου ευρηται ή εξής σημείω- 

σις ΈίΛηνιστί: «βιβίον των κατίχουμένων τής λαύρας’ και ή τις τό αποξε- 

νωσι νά Ιχει την κατάραν τού άγίου αθανασιου: — ». 

[75] 2119 Ζ50 

Χαρτ. 31Χ19, έτους « 1773 ; » 

φ. 399 

« Εύαγγέλιον Ρωσσικόν (έντυπον) ». 

Τά τέσσαρα Εύαγγέλια μετά των εικόνων τών Εύαγγελιστών. 

Έν φ. ΙΟβ' κάτωθι τής εΙκόνος τού Εύαγγελιστού εύρηται χειρόγρ. 

σημείωσις Ρωσιστί. Ωσαύτως χειρόγραφοι ΡωσσικσΙ σημειώσεις εύρηνται 

και έν φ. Ιΐββ' - 117, εν άγράφορ φύλλφ 183β', έν φ. 363β' και έν τφ τελευ¬ 

ταίφ παραφύλλφ 399. 

Τό βιβλίον είναι έσταχωμένον διά παχέων σανίδων περιβεβλημένων έξω¬ 

θεν δι* υφάσματος (βελούδου) βαθέος κυανού. 

[76] 2120 Ζ51 

Χαρτ. 28X21, αϊώνος « ιε'» 

φ. 165 

«Θεοτοκάριον » (δίστ.). 

Έν τέλει σημειώσεις τινές σλαβιστί. 

Ό κώδιξ ήμιεφθαρμένος. 

[77] 2121 Ζ52 

Χαρτ. 28X20, αϊώνος ις-' 

φ. 245 

1 Λογ’οι Πανη*/υρικοι, Χρυσοστόμου, Προκλου, Ρρηγοριου Νυσσης, 

ΆΌανασίου Αλεξάνδρειάς, Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Άνδρέου Κρήτης κ.ά. 

2 (φ. 222). Βίος τού άγίου Πέτρου τού Αθωνίτου. 
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Έν φ. 5β' και 291β' δυο Σλαβικαι σημειώσεις. 

Έν φ. 239β'. «Ί* πανηγηροικο». 

Έν δέ τφ τελεί: « ^ βίβλων του αγίου Αντωνίου του εν κερασέα :—·}·Ί·». 

[78] 2122 Ζ53 

Χαρτ. 29X21, αΙώνος «ιε'». 

φ. 9δ 

Μηναΐον Φεβρουάριου. 

Τά πρώτα φύλλα ήμιεφθαρμένα. 

Μέγα μέρος του κωδικός εβραχη. 

[79] 2123 Ζ5ί 
Χαρτ. 29χ21, αιώνος ιε' 

φ. 342 

*Ανθολόγιον, περιέχον άσματικάς Ακολουθίας. 

Έν τη προσθίφ δ'ψει του εν Αρχή παράφυλλου Ισημειώθησαν: 

«ΜΪΝέΑ ΠΡΑ3ΗίίΑηΗΑΔ ΑΉΑθ.^0ΓΪΟΝ3 » 

Επίσης και Ιν τη όπισθίςι δψει του ίδιου παράφυλλου εθρηται μακρο¬ 

σκελής σημείωσις Σλαβιστί. 

Ό κώδιξ ρερυπωμένος και είς τά άκρα σητόβρωτος. 

.[80] 2124 Ζ55 

Χαρτ. 28χ2ί, αΙώνος ι^' 

φ. 251 

Μηναΐον Σεπτεμβρίου καί Όκτωβρίου. 

Έν φ. 1 β' ευρηται ή Ιξής σημείωσις Ελληνιστί: «·|· τό παρόν μυνέ[ον] 

υπσρχη τής θείας καί ιεράς λαύρας τ°^ όσί®^^ και θεοφόρ®^ πρ'ς ημών άθανά- 

σ/ου του έν τώ άθω ; — ». 

[81] 2125 Ζ56 

Χαρτ. 28x21, αιώνος ιδ' 

φ. 404 

Ανθολόγων, περιέχον ασματικος ακολουθίας τών Δεσποτικών καί Θεο¬ 

μητορικών καΐ τών μεγάλο)ν 'Αγίων εορτών, άρχόμενον από του Σεπτεμβρίου. 

Έν φ. 323β' καί 400β' εΰρηνται δυο σημειώσεις Σλαβιστί. 

[82] 2126 Ζ57 

Χαρτ. 27X20, αιώνος «ιε'» 

φ. 302 

« Τριφδων ». 

Έ αρχή εν τφ δευτέρφ παραφΰλλφ έσωθεν ευρηται ή έξης σημείωσις: 

«ΤΡΪόΔζ II , κΙ/ΤΗΛΑ». 

12 - 9 -1958 
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Τέλος τής τών Σλαβικών κωδίκων αναγραφής. Τφ δέ Θεφ δόξα, τιμή 

και προσκΰνησις. 

Τή αγία καί μεγάλη Τρίτη, Απριλίου 10, 1940, Π Λ. ^ 

[83] 2127 Μ55β' 

Χαρτ. 19X15, αΙώνος κ' (1918) 

σελ. α'-γ'+24. "Επονται ικανά φύλλα άγραφα. 

Κατάλογος τών “Ηγουμένων, οΐ όποιοι εχρημάτισαν από τής συστάσεως 

τής *ίεράς Μονής τής Μεγίστης Λαύρας, Α', έκ του μεμβραΐνου τεύχους, 

ήτοι Κουβαρας. Β', έκ τριών βιβλίων “Ομολόγων, Γ', έξ ενός βιβλίου τής 

Προθέσεως και Δ', έκ διαφόρων έπιγραφών καί εγγράφων. Καί ούτω απαρ¬ 

τίζεται σειρά όλων τών “Ηγουμένίον από τής συστάσεως τής “Ιεράς Μονής, 

ύπό 'Ιεροδιακόνου Γερμανού Α. Λαυριώτου. τή 12 Δεκεμβρίου 1918. 

Συμπληρωθείς κατά τό δυνατόν (1940) υπό Γ.Π.Λ. μετά παρατηρή¬ 

σεων (1941). 

[84] 2128 Δ 88 

Χαρτ. 24x18, αιώνος ιη' (1759) 

άκέφ., φ. 405 

διάφορα 

1 (φ. 1-95). Συνεσίου Έπισιολαί μετ’ έξηγήσεως. 

2 (φ. 95). 'Γοΰ Ιν άγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου τού Θεολόγου Ιπι- 

σκόπου Ναζιανζηνοϋ είς τούς λόγους καί είς τόν Ιξισωτήν^ “Ιουλιανόν λόγος 

μετ’ έξηγήσεως, οΰ ή αρχή : Τίς ή τυραννίς. 

3 (φ. 110). Τού αυτού εις τούς Μακκαβαίους λόγος μετ’ έξηγήσεως, οΰ 

ή αρχή: Τί δε οί Μακκαβαΐοι ; 

4 (φ. 226). Πλουτάρχου Χαιρωνέως περί παίδων αγωγής εξήγησις, 

“Άρχ. Τί τις άν έχοι είπεΐν. 

5 (φ, 158). Θεμιστίου φιλοσόφου τού έπικληθέντος εΰφραδούς περί 

φιλίας εξήγησις. 

αψνθ (==1759) μαρτίου κα 

“Αρχ. Τί δέ ποτέ, 

6 (φ, 200). Γρηγορίου Ναζιανζηνού εις Βασίλειον επίσκοπον Καισα¬ 

ρείας Καππαδοκίας Επιτάφιος μετ’ έξηγήσεως, οΰ ή αρχή: ’Έμελλεν άρα. 

7 (φ· 260). Εξήγησις είς τόν περί πολυπραγμοσύνης λόγον τού Πλου¬ 

τάρχου. 

1 Οί ώς άνω κοίδικες τοποθετημένοι εις την στήλην τοΰ στοιχείου Ζ φέρουσι 
τό γράμμα Ζ και αύξοντα αριθμόν από τοΰ 1 - 57. Άφαιρουμένων τριών εντύπων καΐ 
ενός Λατινικού (χειρογράφου) μένουσι 53. Έξ αυτών δέ πάλιν οΐ τρεις είναι Ρου¬ 

μανικοί. 
2 έξισωτής = ανώτερος υπάλληλος, φίλος τοΰ Γρηγορ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτοβ ΚΗ' η 
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‘Ά^γ. Τό νά φΰγτ) νά άποκλίνη νά άποδράση τινας. 

8 (φ. 288). Έξήγησις περί τοΰ άκοΰειν. 

’Άρχ. Ώ Νίκανδρε, εγώ άφ'ου συνέγραψα εσύνθεσα εσύνταξα, τό 

φρόντισμα τό γύμνασμα τον στοχασμόν την διδασκαλίαν. 

9 {φ. 319). Φωτίου του άγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

εκ τής προς Μιχαήλ τον άρχοντα Βουλγαρίας επιστολής τί εστιν εργον 

άρχοντας. 

"Αρχ. Ουτω τοιγαροΰν φρονών. 

10 (φ. 351). Έξήγησις του τής Υπαπαντής Κανόνος. 

"Αρχ. Ό Γέρων καΐ παρήλιξ Συμεών ό Θεοδόχος. 

11 {φ. 357). Έξήγησις του των Βαΐων Κανόνος. 

"Αρχ. Αί βρυσεις δ πυθμήν του κατωτάτου μέρους του πλήθους των 

ύδάτων τής ερυΟράς θαλάσσης. 

12 (φ. 362). Έξήγησις τοΰ τής'Μεγάλης Παρασκευής Κανόνος. 

’Άρχ. Ώ ενυπόστατε (;) Υΐέ καΐ Λόγε τοΰ Θεοΰ. 

13 (φ. 363 β'). Έξήγησις τοΰ τοΰ Πάσχα Κανόνος. 

’Άρχ. 'Η παρούσα ήμερα. 

14 (φ. 367). Κανών τής Πεντηκοστής. (Έξήγησις). 

"Αρχ. *Ιστέον δτι αί φδαί Ιννέα εΙσίν. 

15 (φ. 368 β'). Έξήγησις τοΰ Παμβικοΰ Κανόνος. 

"Αρχ. Ώ Υιέ ν,αΐ Λόγε τοΰ Θεοΰ. 

16 {φ. 375), Έξήγησις τοΰ Κανόνος τής Χρίστου Γεννήσεως. 

'Ά ρ χ. Ό Υιός καΐ Λόγος τοΰ Θεοΰ. 

17 (φ. 376). Έξήγησις τοΰ Ιαμβικού. 

"Αρχ. Αυτά τά ποιήματα τά 'Υμνητικά. 

18 {φ· 388). Έξήγησις τοΰ πρώτου Κανόνος των Φώτων. 

’Ά ρχ. Ό Δεσπότης και Θεός των απάντων. 
19 (φ. 400). Έξήγησις τοΰ Κανόνος τής 'Υψώσεως τοΰ Τίμιου Σταυ¬ 

ρού, ποίημα τοΰ κυρίου Κοσμά, 

’Άρχ. Ό προφήτης και θεόπτης Μωϋσής. 

Έπι τοΰ πρώτου παράφυλλου εσημείωσεν ο Γέρων Παΰλος Παυλίδης 

Τατρός τά εξής : « Ό παρών Κώδηξ (κώδιξ) ιη' αΙώνος άντεγράφη υπό τίνος 

'Ιεροδιακόνου Ζαχαρίου (εγράφη οΰχι υπό ενός) ώς αναφέρει ή σελις 94 

περί τά ετη 1759 (περί τοΰ έτους βλέπε φ. 158) παρεδόθη δέ έμοί, τφ εν 

Ιατροΐς ελαχίστφ. Παύλφ μοναχφ Λαυριώτη υπό τοΰ γηραιού Κουφο-Παρ- 

θένη κατά μήνα Ιούλιον τοΰ 1944 εγώ δέ, τό έπ* εμοι περισυλλέξας αυτόν, 

και σταχώσας, άσυντακτον και άκέφαλον όντα, συντάσσω αυτόν τη τής Μεγί¬ 

στης Λαύρας — ολβιωτάτη Βιβλιοθήκη—». 

Έν δέ τφ τελευταίφ παραφυλλφ Ιποίησεν υ αυιός Πίνακα των Περιε- 

χο μενών. 
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[85] 2129 Ζ69 

Χαρτ. 21X15, αιώνος ιθ' 

σελ- 182, άκέφ. Ιλλιπ. κολοβ. 

Γεωλογία 

“Αρχεται από σελ. 5- 182, εν σελ. 95-96 εγράφη ό άρι8. 97 -98, από 

οελ. 154* 171 άγραφα φύλλα. 

Στάχωμα καινουργές. 

[86] 2130 Ζ70 

Χαρτ. 20x15, αιώνος ιθ' (1859) 

φ. 61 

^Εξήγησις "Ελληνικών μαΰ'ημάτων 

1 (φ. 1-4). Αποφθέγματα. 

2 (φ. 4β' -12). Ένυπνιον Λουκιανού. 

3 (φ. 12*16). *Ιω. Χρυσοστόμου λόγος περί προσευχής. 

’Άρχ. «Διά δυο αιτίας πρέπει νά μακαρίζωμεν», 

4 (φ. 16*19). ΑΙσώπου μύθοι. 

5 (φ. 19*34). Γεωγραφία καί Εθνογραφία. 

6 (φ. 34*45). Ξενοφώντο; Κύρου ’Ανάβασις. 

7 (φ. 45-52). Ίω. Χρυσοστόμου λόγος προς Εΰτρόπιον. 

"Αρχ. «Πάντοτε μέν, κατ’ Ιξοχήν δμως τώρα». 

8 (φ. 52*53). Τοΰ αΰτοΰ περί προσευχής. «'Ότι ή προσευχή εΐναι 

συνομιλία μέ τον Θεόν κλπ. ». 

9 (φ. 54-61). Έκ τής Κύρου παιδείας, Βιβλ. Α'. «"Οτι δ Κΰρος διά 

τάς άρετάς του ήρξε πολλών καΐ παντοίων Εθνών». . 

Έπι τοΰ α' Ιξωφύλλου εΰρηται τό εξής αηυείωμα: « Κιι'ι τόδε συν τοΐς 

"Αλλοις κτήμα κα-μου τοΰ εν Ίεροδιακόνοις ελάχιστου, υιός τοΰ Παρριισίου 

Χατζήνικολάου Ζαγοραίου. 

1859 φευρουαρίου : β. έν "Υδρα». 

[Αντιγραφή ΰπ’ έμοΰ δυσαναγνώστου σημειώματος, ευρισκομένου §ν 

αρχή τοΰ κώδικος Θ 120 μή περιεχομένου εν τφ εντυπφ Καταλόγφ ουδέ εν 

τφ χειρογράφφ: 

« 1734 γηναρήου — 6 

Έπηεισα τωπαρόν βηβλήων εις φηλάδια — τις άγιας (;) μωνής ταυτης. 

και εγοά-ψαμεν. τον κανο)να και [έσ]περηνόν. ναδηαβάζετε. άενάος τον χηώ- 

νον. καί εσήνθησέτω. δ παπακαλήνικος ό πνεβματηκός απο τοκαυσοκαλήβη. 

καί έπροσηλωσέ το. της παναγήας και δπηος τω άποξηνόση. να εχη την 

κατάραν της παναγήας 

άγηώπετρήτικο, ώνωμαζώμενον τής παναγήας»]. 
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[87] 2131 Ε28β^ 

Χαρτ. 21Χ16, αϊώνος ιθ' 

φ. 31 

* ΑΗολονϋ'ία 

Ακολουθία των 'Αγίων Πάντων. 

Έν αοχϋ εν φυλλον ψαλτηρίου Ιξ ετέρου κωδικός τοϋ ιζ' αΙωνος. 

Έν τελεί φ. 28 περιέχονται Έκλογαι Πολυελέου. 

[88] 2132 Μ119 

Χαρτ. 20X15, αιώνος ιε' (1483) 

φ. 238, κολοβ. 
^Ερμηνεία 

Καλέκα Ερμηνεία εις τάς Ευαγγελικάς περικοπας. 

Έν 4οχγί κείνται 5 φΰλλα, ών ή γραφή δι’ άλλης ριρός, το δε περιε- 

χόμενον Ικ των Ευαγγελίων. Θά είναι ίσως εξ Ιτέρου κωδικός. ^ 

ΕΙτα εν φ. 6 «Αρχή σύν Θεφ τά εύαγγέλια μετά Ιρμηνείας τοΰ δλου 

Ινιαυτοΐ3 δ Ιξηγήται καλέκας ό πανσοφώτ. ». _ 

"Αρχεται άπό τής Β' Κυριακής των νηστειών μέχρι τής ΚΖ Κυ- 

Ο^ακής. « λ ν . » . 
Έν φ. 216: «1* πέτρος γρατζαντΐνος. Επληρωθη δια χειρος της εμης 

χαμέρπειας. Διά ΙΕόδους τοΰ πανοσιωτάτου και διδασκάλου Ιερομόναχου 

και πνευματικού, κυροΰ Σάβα. Έτος {= 6991 1483). ν 

Πάτρες (;) »· ^ 
Τά φΰλλα 65 καΐ 219 άγραφα. Έν φ. 216β'. 217 και 218 ετερα γραφή 

καΐ κείμενον (κανόνες Συνόδων)" (αστάχωτον). 

[89] 2133 Μ120 

Χαρτ. 18χ13, αιώνος ις-' 

φ. 208. άκέφ. κολοβ. 
* Ανΰ^ολόγιον 

Περιέχει συλλογήν ακολουθιών καΐ τροπαρίων έκ τών Μηναίων. Τριφ- 

δίου, Πεντηκοσταρίου καΐ Παρακλητικής άτάκτως άναμεμιγμένων (άσταχωτον). 

[90] 2134 Μ121 

Χαρτ. 21X16, αιώνος ιε' 

φ. 204, άκέφ. κολοβ. 

Τριφ8ιον 
=Άρχεται άπό τής δευτέρας τής Β' έβδομάδος καί λήγει μέχρι τής Δευτέ¬ 

ρας τής Ε' εβδομάδας (αστάχωτον). 
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[91] 2135 Μ122 

Χαρτ. 20Χ16. αιώνος ιζ' (1687) 

φ. 67 

Αειτουργία 

*Η θεία λειτουργία τοΰ άγ. Τω. Χρυσοστόμου. 

Έν φ. 66 εΰρηται ή εξής σημείωσις: «κατά τό αχπζ' ή γέγραπται ή 

παρούσα λειτουργεία διά χειρος άθάνασοιοΰ, και άφιέρωται έν τώ σεβασμίω 

ναώ τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρας γεωργίου : τοΰ έν τή σεβαρμία (λαύρα, — » 

(ήμιεφθ.). 

[92] 2136 Μ123 

Χαρτ. 22X16. αιώνος ιδ' 

φ. 325, άκέφ. κολοβ. 

Αίλιανοϋ ηερί ζώων 

Λίλιανοΰ Κλαυδίου Περί ζώων Ιδιότητας Ιν βιβλίοις ιε'. (Σημ. Τό 

πλνήρες σύγγραμμα τοΰ ΑΙλιανοΰ περί ζώων Ιδιότητας άποτελεΐται άπο 17 

βιβλία. Ό παροδν δμως κώδιξ περιέχει τά 15, τά δέ δύο τελευταία Ιλλειπου- 

σιν, άτε κολοβού όντος τοΰ κωδικός). 

Ό κώδιξ σητόβρωτος και Ιν κακίστχ) καταστάσει, 

[98] 2137 Μ124 

Χαρτ. 20X14, αΙώνος ιζ' (1678) 

φ. 57 

ΆκοΧσυϋ-ία 

“Ακολουθία τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γοβδελαά, συντεθειοα υπο τοΰ 

ίερομονάχου Καλλιοπίου τοΰ Κρητός. 

Είναι πιστή αντιγραφή Ικ τής εντύπου ( Ενετίησι 1661). Αντεγράφη 

δέ «έν ετει .αχοη' χειρ! Παρθενίου ίερομονάχου». 

Έν φ. 56β' υπάρχει τό Ιξής σημείωμα: «·!· του παρών φειλάδιον υπάρ¬ 

χει καμού δοιώνισίου (;) μοναχού λαβρηδτι: — [έν ετει] ,αψλα » (αστάχωτον). 

[94] 2138 Μ125 

Βομβ. 25X16, αιώνος ιγ' 

φ. 174, άκεφ. 

Πινδάρου, ^Ηαιόδον, Σοφοκλέους 

1 (φ. 1-30). Πινδάρου “Ολύμπια μετά παλαιών εξηγήσεων. Έλλείπου· 

σιν αΐ πρώται δύο φδαί. ’Άρχεται άπό τής γ' φδής (Εις Θεοξένια). 

2 (φ. 31 άγραφον· φ. 3). “Ησιόδου "Εργα και Ημέραι μετ έξηγησεως 

Μανουήλ Μοσχοπούλου. Διακόπτεται μέχρι τοΰ φύλλου 33 και άρχεται από 

τοΰ φ. 34 και λήγει μέχρι τοΰ φ. 65· 



167 166 Γέροντος Παντελεήμονος Λαυριώτου 

3 (φ. 66 ά/ραφον' φ. 67-102). Σοφοκλέους Αϊας μαστιγοφόρος μετά 
σχολίων. 

4 (φ. 102β''137). Του αύτοΰ ΤΊλέκιρα μετά σχολίων. 

5 (<ρ. 138'174). Του αυτοΰ ΟΙόίττους τύραννος μετά σχολίων. 

6 (φ. 174β'). Μετρικά σημειώματα. 

Ό κώδιξ έσταχώ&τ]. Έν άρχη φύλλα τινά ήμικατεστραμμένα. 

[95] 2139 Μ126 

Χαρτ. 19X19, αιώνος ιδ' 

φ. 221, άκέφ. κολοβ. 

*/σαάκ τοϋ Σύρον 

1 (φ. 1). Τσαάκ του Σύρου Επισκόπου Νικευι Λόγοι και Έπιστολαί. 

“Άρχ. από του δ' λόγου (φ, 3). Δεν ίίριθμηθησαν ούτε οΐ λόγοι ούτε αί 

επιστολαι διότι ό κώδιξ είναι εις κακίστην κατάστασιν. 

[96] 2140 Μ127 

Χαρτ, 22X15, αιώνος ιζ' (1630) 

φ. 63, άκέφ. 

’Εκλογ-ίί καΐ *Ακολον·&'ίαι 

1 (φ. 1). Εκλογή Ικ των Ψαλμών. 

2 (φ. 26). *Ακολου&ία του 'Αγ, Προφήτου Ήλιού. 

8 (φ. 56). Ακολουθία του Μικρού “Αγιασμού. 

Έν φ. 55β' ευρηται τό Ιξής σημείωμα:«Ί· “Έτει ,ζρλη' (=1630) 

Ιγράφη χειρι §αφαήλ ίερομονάχου: φευρουαρίου ΚΖ' διά έξόδου Παύλου 

Μοναχού (;) δς της αποξένωση την άκολουθίαν ταύτην από τό κελλίον τού 
Προφήτου Ήλία Ιχέτω την κατάραν του, αμήν». 

'Ο κώδιξ πεπαλαιωμένος, ρερυπωμένος καΐ έφθαρμένος. 

[97] 2141 Μ128 

Χαρτ. 20X15, αιώνος ιδ' (1392) 

φ. 102, σκέφ. 

Μηναΐον 

ΜηναΤον τού μηνός Νοεμβρίου, ουτινος ή αρχή Ιξέπεσεν. “Άρχεται 
από τής 2«ζ. 

Έν τελεί ευρηται τό έξης δίστιχον : 

/ χάρις δημιοά (;) προς Θεοΰ ηρεσβντέρω 

Ιωάννη τούτου γε τον εργον χάριν. 

και ή χρονολογία: « Έγράφη εν ετι ,ςτί' (=1392) Ιννάτω...». 

Ό κώδιξ άστάχωτος, άλλ’ εν καλή καταστάσει. 
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[98] 2142 Μ129 

Λειτουργία 

Χαρτ. 20X12, αΙώνος ιζ' 

φ. 54, κολοβ. 

1 (φ. 1). *Η θεία και ιερά λειτουργία τού 'Αγίου Τωάννου τού Χρυ¬ 

σοστόμου. 

2 (φ. 42). “Ακολουθία τού μικρού αγιασμού. 

Ό κώδιξ άστάχωτος και οπωσδήποτε εν καλή καταστάσει. 

[99] 2143 Μ130 

Διάφορα 

Χαρτ. 21Χ15, αΙώνος ιε' 

φ. 138, άκέφ. 

1 (φ. 1). Εκλογή Ψαλτηρίου. 

2 (φ. 31). *Η γνωστή διπλή παράκλησις τής Θεοτόκου καΐ τού “Οσίου 

πατρός ημών “Αθανασίου. 

3 (φ. 43β'). Κανών εις \|;υχορρανρύντα. 

4 (φ. 48). “Έτερος κανών Ιν καιρφ πολέμου. 

5 (φ. 59). Κανών παρακλητικός εις τον Κύριον ήμών “Ιησοΰν Χριστόν 

ψαλλόμενος ΙπΙ συμφορά ή άνομβρίρ. 

6 (φ. 69β'). “Έτερος κανών είς τήν Θεοτόκον. 

7 (φ. δίβ'). Εγκώμια είς τόν “Επιτάφιον. 

8 (φ. 92). Ιδιόμελα εις τόν Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου και είς άλλας 

Ιορτάς καΐ κοντάκια είς διαφόρους “Αγίους και Ιδιόμελα, Ικ τών δποίων 

τινά άνέκδοτα. 

8 (φ. 112β'). Ευχαί διάφοροι. 
10 (φ. 130). “Ακολουθία τού μικρού “Αγιασμού (ελλιπής). 

Έν φ. 47β' σημειοΰνται τά εξής: «Ί· εΰξασταί και μικαταράσται. δ'ΐα 

τόν Κύριον δϊάχοιρός εμού τού αμαρτωλού Παρθενοίου, εν οΐερωμονάχου. 

Τού κοιμιτιρίου ». 

“Ο κώδιξ πεπαλαιωμένος και ρερυπωμένος και εν πολλοΐς Ιφθαρμένος. 

[100] 2144 Μ131 

Αειτονργίαι 

Χαρτ. 21X15, αίώνο* ιζ' 

φ. 102, κολοβ. 

1 (φ. 1). 'Η θεία λειτουργία τού Χρυσοστόμου. 

2 (φ. 38). 'Η θεία λειτουργία τού Μ. Βασιλείου. 

3 (φ. 89). Άποστολοευαγγέλια άναγινωσκόμενα εις τήν θ. λειτουργίαν 

έν δλτ| τή έβδομάδι. 

Ό κώδιξ άστάχωτος καί έν καλή, καταστάσει. 
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[ΙΟΙ] 2145 Μ132 

* ΑΗολονΟ'ίαι 

Χαρτ. 19X15, αιώνος ιζ' 

φ. 100 

1 (φ. 1). Ακολουθία τής θείας Μεταλείψεως. 

2 (φ. 25). "Ακολουθία του ορθρου (κατά τό πλεΤστον εύχαί). 

3 (φ. 45). ΕύχαΙ συλλεγεϊσαι από τής θ. Γραφής και από του Άγιου 

ΈφραΙμ τοΐς βουλομένοις πολεμήσαι τά εαυτών πάθη και τάς ήδονάς. 

Έν τελεί διάφοροι σημειώσεις ασήμαντοι, μεταξύ των όποιων και ή 

εξής: «...εγένετο άστένια εις τό μοναστίρι μας και άπέθαναν πατερες δέκα 

πέντε» ών τά ονόματα αναγράφονται. 

Τά φ. 24 και 44 άγραφα. 

Ό κώδιξ Ισταχωμένος και σητόβρωτος. 

[102] 2146 Μ133 

Διάφο^α 

Χαρτ. 19X15, αϊώνος ις·' (1578) 

σελ. 735, κολοβ. 

1 (σ. I). «Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου ομιλία ρηθεΐσα Ιν φεραρία 

πόλει τής "Ιταλείας πρός τούς καρδιναλίους και Ιτέρους των λατίνων διδα· 

σκάλους περί του παρ" αύτοΐς δοξαζόμενου καθαρσίου πυρός». 

Άρχ. «Επειδή μετ’ άγάπης άποκρίνασθαι». 

Άπό σελ, 2-15 Ιλλείπουσι τά φύλλα. 

2 (σ. 27). Τού αύτού πρός τούς αυτούς ομιλία Β' περί τού αυτού 

καθαρσίου πυρός. 

Άρχ. «Πολλής μέν ως άληθώς Ιρεύνης». 

3 (σ. 90). Τού αυτού «Αποκρίσεις πρός τάς Ιπενεχθείσας αύτφ απο¬ 

ρίας και ερωτήσεις επί ταΐς ρηθεισαις όμιλίαις παρά των καρδιναλίων και 
των άλλων λατινικών διδασκάλων έν κεφαλαίοις ιδ'». 

"Άρχ. «"Επειδή σαφέστερον ημάς απαιτείτε». 

4 (σ. 113). « Ζωναρά δρουγγαρίου τής βίγλης τού πρωτασυγκρίτου {!). 

Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ Ήσαΐρ κυρφ δομεστίκιρ περί τού όποιον άπαντφ 

τέλος ταΐς ψυχαΐς χωριζομέναις, τού σώματος καί δπουπερ αΰται απέρχονται. 
"'Αρχ. «Καί περί μέν των δικαίων». 

5 (σ. 120), Τού αύτού « εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι αί άπελθού- 

σαι ψυχαί κατά τινα τύπον άναπαυόμεναι ούτε δέονται υπέρ ημών αυτοπρο¬ 

σώπως τφ Χριστφ παριστάμεναι, ούτε τοΐς ενταύθα ολως έφίστανται, και 
περί ψυχής», 

"Άρχ. « Οί άπελθόντες "Αγιοι ». 

6 (σ. 132). Τού αύτού. «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Νεκταρίφ ει χρή 
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προσέχειν τοΐς λέγουσιν οτι άποφάσει μόνον καί ούκ άληθείςι είσήλθεν εις 

τον παράδεισον δ ληστής. 

Ά ρ χ. « Τού Παύλου τινές άκούσαντες». 

7 (σ. 137). «Τού άγιωτάτου μητροπολίτου Έφεσου κυρ Μάρκου οτι 

ούχ ώί: νομίζουσιν οι τά πλεΐστα καινοτόμοι λατϊνοι έν τή ΐερα μυσταγω- 

γίΐϊ'τελοΰσι τά θεΐα δώρα τά δεσποτικά ρήματα παρά τού ϊερέως^λεγόμενα, 

άλλ" ή τής ευχής δύναμις μετά ταΰτα καθώς ή ήμετέρα ορθόδοξος Εκκλησία 

δοξάζει». 
Άρχ- «"Ημείς εκ τών ιερών Αποστόλων». 

8 (σ. 150). «Τού αύτού κατά άζυμων». 

"Άρχ. « Ούδέν επί τό3ν έν τή τού Θεού Εκκλησία». 

9 (σ. 155). «Επιστολή άνιίγραφος, Πέτρου Πατριάρχου Θεουπόλεως 

μεγάλης "Αντιόχειας πρός τον άρχιεπ. "Ακυλίας, ήτοι Βενετίας. Περί τε τού 

μή Ιαυτόν οϊεσθαι πατριάρχην καί περί "Αζυμων». 

Άρχ. «Πολλής ύμΐν εύφροσύνης». 

10 (σ. 177), Τού τή Θεού χάριτι εύσεβοΰς νομοφύλακος Ίωάννου δια¬ 

κόνου τού Ευγενικού. Αντιρρητικός τού βλάσφημου καΐ ψευδούς ορού τού 

έν Φλωρεντία συντεθέντος κατά τήν πρός λατίνους Σύνοδον», 

Άρχ. «Τον μέν πάντας άνθρώπους». 

11 (σ. 360). « Συναχθέντες οί έν Κωνσταντινουπόλει εύρισκόμενοι άρχιε- 

ρεΐς. καθηγούμενοι καί πνευματικοί, ταύιην έξέθηκαν πρός τον βασιλέα τήν 

άπολογίαν, ής ή άρχή : Έπεί ώρκίσθημεν παρά τής κραταιάς καί άγίας βασι¬ 

λείας σου ». 
12 (σ. 384), Τού Αγίου ΜαξΙμου Περί τών δύο φύσεων του Κυρίου. 

13 (σ. 385), Θεοδώρου Άγαλλιανοΰ διακόνου καί ΐερομνήμονος τής 

"Ορθοδόξου τών Γραικών "Εκκλησίας. Συλλογή δογματικών κεφαλαίων. 

14 (σ. 450). Τού σοφωιάτου καί λογιωτάτου καί δσιωτάτου έν ίερομο· 

νάχοις κυρ Μακαρίου, τού κατά κόσμον Μάκρη πρός λατίνους οτι τό λέγειν 

και έκ τού Υίοϋ τό Πνεύμα τό "Αγιον έκπορεύεσθαι ούτε άναγκαΐον έστί, 

άλλα καινοτομία τής ορθοδόξου πίστεως. Διήρηται δέ δ λόγος έν δέκα 

κεφαλαίοις. 
Άρχ. « Τά θεΐα τών Χριστιανών δόγματα». 

15 (σ. 473). «Βαρλαάμ μοναχού δτι ούχ απλώς ύπόθεσις τό νομίζειν 

εκ μόνου τού Πατρός έκπορεύεσθαι τό Πνεύμα τό "Αγιον, άλλα ανάγκη πάσα 

τοΐς εύσεβεΐν αΐρουμένοις έκ μόνου τού πρώτου αιτίου προαγειν τά έκεΐθεν 

άχρόνως έκλάμψαντα, καί κεφαλαιώδης έκθεσις τού ήμετέρου δόγματος». 

"Άρχ. «"Οτι μέν οΰν υποκειμένου». 

16 (σ. 527). «Τού αύτού πρός τον Αρχιεπίσκοπον Νικόλαόν (;) περί 

τής τού Πάπα αρχής. 
Άρχ. «Φής δτι τών αδυνάτων έστι τόν Πάπαν μή ορθόδοξον είναι». 
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17 (σ. 540^ «Επίγραμμα “Ανδρονίκου τοί5 μεγάλου δρουγγαρίου τής 
βίγ?νης περί της Ικπορεΰσεως του 'Αγίου πνεύματος». 

^18^σ. 677). « Μάρκου Εφέσου Επιστολή πεμφθεΐσα προς τούς άπαν- 

ταχοϋ τής οικουμένης Ορθοδόξους Χριστιανούς περϊ των λατινικών αθέ- 
σμων, εθνών και δογμάτων». 

Αρχ. «Οι την κακήν ημάς αιχμαλωσίαν αϊχμαλωτεύσαντες». 

19 (σ. 692). «Ίωάννου Ζωναρά προς τον αύτοκράτορα Μανουήλ τον 

Κομνηνόν. ΕΙ χρή προσέχειν τοϊς λέγουσι τό Πνεύμα το “Αγιον καί εκ τοΰ 

Υιού εκπορευεσθαι και δτι ού ταύτόν αποστολή και εκπόρευσις». 

Αρχ. Ε’ι δέ σοι καί περί τής άρρητου τοΰ Παναγίου Πνεύματος Ικπο- 
ρεύσεως». 

^ ^20 (σ. 710). «Φωτίου Πατριάρχου καί ετέρων περί τής έκπορεύσεως 
τοΰ 'Αγίου Πνεύματος». 

21 (σ. 714). «Τοΰ αύτοΰ εγκύκλιος Ιπιστολή προς τούς τής Ανατολής 
αρχιεπισκοπικούς θρόνους» περί τοΰ αύτοΰ θέματος. 

Αρχ. « Ούκ ήν άρα ώς Ιοικε κόρος». 

*Εν σελ. 691 ευρηται τό έξης σημείωμα: «Τέλος εϊληφε τό παρόν 

βιβλίον §ν Κυδωνίςι πόλει Κρήτης Ιν μηνί Μαΐφ ιγ' Ιτει Ικ τής προς ήμάς 

του βεοΰ Λόγου άρρητου συγκαταβάσεοις ,αφοη' Ικ δέ τής κοσμοποιίας. 
,ζπς-'. Τέλος καί Τφ Θεφ δόξα». 

*0 κώδιξ σητόβρωτος και άστάχωτος. ί 

[103] 2147 Μ134 

ΑατρολογιΗόν 
Χαρτ. 22X16, αΐώνος ιε' 

φ. 162, άκέφ. κολοβ. 

“Αστρολογικόν μετά σχημάτων και πλείστων πινάκων. 

1 (φ. 17) Κλεομήδους κυκλικής θεωρίας μετεώρων δεύτερον. 

2 (φ. 32). Σχήμα παριστάνον έ'κλειψιν Σελήνης. 

3 (φ. 35). Τοΰ αύτοΰ άριστον. Έν χή φρ ύπάρχει ή ||ής νεωτέρα 

σημείωσις: Νικολάου άρτα(κηνοΰ) Γεωμέτρου άκμάσαντος τό 1341 μ.Χ. 

4 (φ. 38). Οσαι των πόλεων μετωνομάσθησαν ύστερον. 

“Άρχ^. «^Επίδαμνος, τό νΰν Δυρράχιον. Επίδαυρος πόλις τής Πελο¬ 

πόννησου ή τής Άχαΐας λίμνη πρώην, λυγχνις εκαλείτο». 

5 (φ^. 38β'), Μιχαήλ Νοταρίου τής Μεγάλης Εκκλησίας τοΰ Χρυσο- 

κομη {;) εκδοσις γεγονεια εις τό “Ιουδαϊκόν εξαπτέρυγον κατά το ς'/^μγ 
(= 1435) έτος άπό τής αρχής τοΰ παντός. 

Αρχ. «Τής των πλανητών και αστέρων φοράς». 

ο (φ. 44ρ ). Περί σεληνιακών εκλείψεων. 

7 {φ. 46). Περί ηλιακών εκλείψεων. 
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8 (φ. 50). Σχήμα τοΰ ήλιου, τής σελήνης καί τής γης (εκλειψις σελήνης). 

9 (φ. 51)· Περί εποχής. 

"Αρχ. «Τάς των αστέρων δέ μεταβάσεις». 

10 (φ. 51β')· Πσαάκ τοΰ “Αργυροΰ μέθοδος λογικωτέρα ηλιακών καί 

σεληνιακών κύκλων. 

“Αρχ. «Επειδή πρώτον ήμίν τών προκειμένων ». 

11 (φ. 53). Πίνακες αστρονομικοί περί κινήσεως τοΰ ήλιου καί τής 

σε?.ήνης. 
12 (φ. 99). Τοΰ άγιωτάτου Μητροπολίτου “Εφέσου εις τούς εν Ίταλίρ 

συστάνταο νέους προχείρους κανόνας τους καλούμενους κυκλους, υπο Ιου¬ 

δαίου τίνος καλούμενου “Ιακώβ. 

“Αρχ. «Ή τών κανόνων τούτων σύστασις γέγονε μέν παρά τίνος τών 

εν Ίταλίΐϊ μαθηματικών κατά τό ,ατξα' έτος». 

13 (φ. 106). Σύνταγμα άστρονομικόν (γραφή μικροσκοπική). 

14 (φ. 114). Κανόνες και πίνακες περί κινήσεως τών μηνών τοΰ χρό¬ 

νου, περί Ικλείψεων τοΰ ήλιου καί τής σελήνης, περί ζωδίων, περί τής κρύ- 

ψεως τοΰ ήλιου κλπ. 

15 (φ. 124). Παράδοσις εις τούς Περσικούς προχείρους κανόνας τής 

άστρονομίας. 

*Άρχ. «'Η τών Περσικών κανόνων σύστασις γέγονε παρά τοίς Ικεΐσε 

μαθηματικοΐς ». 

16 (φ. 193β'). Περί σεληνιακών εκλείψεων καί φ. 146 περί ήλιακών 

τοιούτων. 

17 (φ. ΙδΟβ'). Κανόνια κινήσεων κλπ. 

Τά φ. 97 καί 98 άγραφα. 

Ό κώδιξ σητόβρωτος καί άστάχωτος. 

[104] 2148 Μ135 

^Ερμηνεία της Μουαικής 

Χαρτ. 21X16, αίώνος ιη' 

φ. 85 

1 (φ. 1). Ερμηνεία εις την μουσικήν τοΰ οσίου πατρός ημών “Ιωάννου 

τοΰ Δαμασκηνοΰ. 

“Ερωταποκρίσεις τής παπαδικής τέχνης περί σημαδίων καί τόνων καί 

φωνών καί πνευμάτων καί κρατημάτων και παραλλαγών καί δσα εν τή παπα- 

δική τέχνη διαλαμβάνουσι. 

“Αρχ. «“Εγώ μέν ώ παιδες». 

2 (φ. 54β'). “Ερμηνεία περί τοΰ τερερέμ καί αποδείξεις παρά διαφόρων 

διδασκάλων δτι καλώς καί εύλόγως παρά τοίς “Ορθοδόξοις ψάλλεται εν τή 

άγίςι καί Καθολική Έκκλησίρ. 
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“Άρχ. «Αΰτη ή ερμηνεία εγράφη... παρά Νικολάου Μαλαξοΰ ». Εϊτα 
ακολουθοΰσιν ετεριον διδασκάλων διάφοροι Ιρμηνεϊαι. 

3 {φ. 78). Διηγησις εις τον βίον του μεγάλου μαϊστορος της μουσικής 
τέχνης κυροΰ Ίωάννου του Κουκουζέλη. 

’Άρχ. «Δεύτε πάντες οι λαοί». 

4 (φ. 82β ). Θαύμα της ^Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. 

"Αρχ. «Έν τοΐς μέρεσι τοϊς Άνατολικοΐς ». 

Ό κώδιξ δεδεμένος και εν καλή καταστάσει. 

[105] 2149 Μ136 

Αειτου^γία 

Χαρτ. 25X17, αιώνος ιζ' 

φ. 43, άκέφ. 

1 (φ. 1). *Η θεία καί Ιερά λειτουργία του 'Αγίου Ίωάννου Χρυ¬ 

σοστόμου. 

’Άρχεται άπό του «“Οτι σόν τό κράτος» μετά τό Ευλογεί ή ψυχή μου 
τον Κύριον. 

2 {φ. 31). Ακολουθία του μικρού άγιασμου. 

*Η γραφή καλλιγραφική, Τά άρχικά γράμματα καλλιτεχνικά. 

*0 κώδιξ άστάχωτος, διατηρηθείς εν καλή καταστάσει. 

[106] 2150 Μ137 

Γ^ηγο^^ον Παλαμα 

Χαρτ. 20X14, αιώνος ιε' 

φ. 72, άκέφ. 

1 (φ. 1). Του εν άγίοις πατρός ημών Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσα¬ 

λονίκης του Παλαμά. Κεφάλαια συλλογιστικά κατά τής αίρέσεως τών Άκιν* 

δυνιστών. Καί προς Λατίνους περί ουσίας καί ενεργείας. 

Α ρ χ. « Ει ταυτον επι Θεού ουσία καί ενέργεια». 

2 (φ. 9β ). Του αυτοΰ διάλεξις μετά Γρήγορά του φιλοσόφου. Ελλεί¬ 

πει η αρχή, άρχεται απο « ...τοιαΰτα πάντα καΐ φυσικά του Θεού εστι και 
άκτιστα ». 

3 {φ. 13). Του αύτου ή αυτή διάλεξις, (2ημ. ή πρώτη άκέφ. και κολοβ ). 

Επίτομος κατα το δυνατόν διήγησις τής εκ του παλατιού ενώπιον του βασι- 

λεως γενομένης διαλέξεως του Θεσσαλονίκης αγίου Γρηγορίου καί Γρήγορά 

του φιλοσόφου, συγγραφεΐσα παρά τίνος τών τής συγκλήτου λογάδων καί 
αυτηκόου γεγονότος. 

Αρχ. « Ο Παλαμάς: Ορισθείς παρά του αγίου ημών βασιλέως». 

(Σημ. και αυτή κολοβή, ελλειπουσι φύλλα, ώς φαίνεται). 

4 (φ. 21). Του αύτου κεφάλαια 150 φυσικά καί θεολογικά, ηθικά τε καί 
πρακτικά και καθαρτικά τής Βαρλααμίτιδος λύμης. 
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’Ά ρ χ. « Ήρχθαι τον κόσμον καί ή φυσις διδάσκει». 

Ό κώδιξ άδετος καί έν μέρει σητόβρωτος. 

[107] 2151 Μ138 

Αειxον^γία 

Χαρτ. 21X15, αιώνος ιη' 

φ, 21 

Ή θεία λειτουργία τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου. 

Ό κώδιξ περιβάλλεται διά δύο φύλλων μεμβράνης ως στάχωσιν φερόν- 

των γραφήν τοΰ ια^ αιώνος εκ τής Καινής Διαθήκης. 

[108] 2152 Μ139 

ΙΓορο«λητί«θ 

Χαρτ. 20X14, αίώνος ιθ' 

φ, 51. άκέφ. 

(φ. 26β'). Παρακλητική άκέφ. άρχομένη άπό τοΰ ήχου πλ. δ' είτα εξα- 

ποστειλάρια καί εωθινά. 
{φ. 34). Κανών παρακλητικός είς τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον ( ο μικρός), 

(φ. 41) Μηνολόγιον συνοπτικόν, περιέχον τρία προσόμοια είς έκαστον 

μήνα, άιινα συμπεριλσμβάνουσιν δλα τά δνόματα τών "Αγίων τοΰ μηνός. 

(φ. 47). Κανών Ικετήριος ψαλλόμενος εις τάς Ιπουρανίας δυνάμεις καί 

είς πάντας τούς "Αγίους. "Ιωσήφ τοΰ "Υμνογράφου. δχων άκροστιχίδα τά 24 

γράμματα τοΰ αλφαβήτου. 

Έν τελεί «"Ιωσήφ Τερομονάχου». 

'Ο κώδιξ φέρει εις τήν οπισθίαν πλευράν τό εκ σανιδος καί δέρματος 

παλαιόν στάχωμά του, έσωθεν τοΰ οποίου υπάρχει εν φύλλον^ μεμβράνης 

έπικεκολλημένης επί τής σανίδας, ού ή γραφή (συναξ.) τοΰ ιδ αΙώνος. 

[109] 2153 Μ140 

ΖΤαρσπλητίΗϊ) 

Χαρτ. 20X14, αίώνος ιθ' 

φ. 102, άκέφ., ελλειπ., κο?νθβ. 

1 (φ. Ιβ'). Κανόνες νεκρώσιμοι κατ’ ήχον. 

2 (φ. 51). Ακολουθία τοΰ εξοδιαστικοΰ. 
3 (φ. 90). Ό κανών τής Παναγίας « Χρίστου βίβλον έμψυχον ». 

4 (φ. 98β'). Κανών παρακλητικός είς τήν Θεοτόκον ήχος πλ. β' « Κύ- 

μοτι θαλάσσης ». 
Έλλ^είπουσιν αί τρεΤς τελευταΐαι φδαι Ζ , Η και Θ . 

Έν αρχή 4 φύλλα άπεσπάσθησαν. 

"Ο κώδιξ έσταχωμένος και ρερυπωμένος. 
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[110] 2154 Μ141 

Κλΐμά^ *Ιωάννου 

Χαρτ. 18X14, αιώνος ιδ' η ιε' 

φ. 141 

Ό κώδιξ άστάχωτος, εχει βραχή και διά τοΰτο εις πολλά φύλλα εν άρχη 

και εν τελεί ή νοαφη έγένετο εξίτηλος. Τό φ. 4 διπλοΟν, τά φ. 122 και 123 

εσχισμένα κατά τό 1^101». 

[111] 2155 Μ142 

"Ερμηνεία 

Χαρτ. 15X10, αιώνος ις·' 

φ. 139, άκέφ., κολοβ. 

(φ. 25β'). «Νικι^τα (του και Δαβίδ;) δοΰλου Ίησοΰ Χρίστου του φιλο¬ 

σόφου Ερμηνεία των τετραστίχων του μεγάλου πατρός ήμών Γρηγορίου 
του Θεολόγου». 

Τά προηγούμενα 25 φύλλα περιέχουσι α' Οϊκους είς τον Τίμιον Σταύ¬ 

ρον άπο του στοιχείου Π (φ. 1-4). β* Ίατροσόφιον καΐ *Αστρονομικά τινα 

(φ. 4-15). γ' Κανών είς Ιίχον β'. Τά γράμματα άπεσβέσθησαν, δεν διακρί- 

νονται καλώς (φ. 16). 

Μεταξύ των φ. 23-24 άπεκόπησαν φύλλα. 

Ό κώδιξ ήμιεσταχωμένος. 

[112] 2156 Μ143 

"Ερμηνεία των Ζωγράφων 

Χαρτ. 21X16, αϊώνος ιθ' 

φ. 232 

Επι τού α εξωφύλλου σημειοΰται: «'Ερμηνεία της Ζωγραφικής, 

δπιος θέλη νά καταλσβη πρέπη νά τήν άναγνόση νακαταλάβη πόσα όρέα 

πράγματα εχει μέσα διάφοροι παράδοσες της ζωγραφικής ηνε καταγραμένη 

εις τάς αωλβ (1832) σεμπτεβρίου 20: εν ύδρα εκ χυρός Α : χαί κ: 5:». 

’Όπισθεν τού αυτού εξωφύλλου: «Τούτο τό βιβλίον περιήλ#ε εις χεί- 

ρας Ίωαννικίου Μαυροπούλου Μοναχού 'Αγιογράφου καταγωμένου εκ Νεα- 

πόλεως (Νεύ · σεχηρ) τής Καπαδοκίας εν ετη 1920. ΚαρυαΙ *Αγίου ’Όρους 
τή 15 Σ/βρίου». 

Και επι τού α' εξωφύλλου : « Σκουρτούδι έτος 1877 ». 

Έν αρχή φ. 1-11 6 πίναξ τού βιβλίου. 

Έν δέ τφ τελεί τού Προλόγου φ. 14 : « Ό τών ζωγράφων ελάχιστος 
Διονύσιος ιερομόναχος δ εκ φουρνά:». 

Τά φ. 195, 199-203 άγραφα. Επίσης άγραφα είναι και από τού φ 
207-232, 

Ό κώδιξ εσταχωμένος και καλώς διατετηρημένος. 
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[113] 8157 Μ144 

"Επίΰτολάρίον 

Χαρτ. 20X15, αιώνος ιθ' 

φ. 76 

Τΰποι Ιπιοιολών. Έν φ. 75β' εϋρηιαι ή έξης σημείωσις: « + έγοάφη; 

οαν παο’ έμοΰ αϋιαι αί Ιπιοτολαί, άμβοοσίου μονάχον τον ιβηοκον^ και 

ίχη α 200 γρηφτικόν, δηά συνδρομής κκ'. εξόδου Πακά μακαρίου, ιβηρι- 

του. έκ νίσου χίου ». 

[114] 2158 Μ145 

Δόγοί 

Χαρτ. 20χΐ5, αΙώνος ιθ' (1839) 

σελ. 180 

1 (σ. 1). Πσοκράτους προς Δημόνικον παραίνεσις εν παραφράσει. 

“Αρχ. «^Ω Δημόνικε ήμεΐς θέλομεν εύρειν και τάς γνώμας». 

2 (σ. 26). Τού αύτού προς Νικοκλέα περί βασιλείας. 
"Αρχ. «Ώ Νικόκλεις, οσοι μέν συνηθίσωσι». 

3 (σ. 31). Έξήγησις εις τον κανόνα τού 'Αγίου Κοσμά εΙς τήν εορτήν 

τού Σταυρού. . , ττ^ 
4 (σ. 38). ’ϊωάννου Χρυσοστόμου. Έγκώμιον είς τους Αγιους^Παντας. 

"Αρχ. «“Αφού ετελέσαμεν εορτάσαμεν τήν άγίαν Ιορτήν τής αγίας 

Πεντηκοστής»· ^ , 
5 (σ. 68). Τού αύτού εις τήν παραβολήν τού άσωτου. ^ 

“Άρχ. «Αδελφοί ήμεΐς χρεωστούμεν πάντοτε νά κηρύττωμεν τήν του 

Θεού προς ήμας άγάπην». , % »ττ » - 
6 (σ. 111). Βασιλείου Επισκόπου Σελεύκειας. Λογος εις το^« Εν αρρ 

έποίησεν ό Θεός τον ουρανόν καΐ τήν γην» οΰ ή αρχή : «“Ολη ή ζωή ήμων 

τών ανθρώπων». , - 
7 (σ. 154). *Η συνέχεια εκ τής σελ. 31 τής εξηγησεως του κανονος του 

Σταυρού. , / 
Έν αρχή τού εξωφύλλου γέγραπται:« Νικόλαός Κιαχαγιας γεγραφα 

1839 Νοεμβρίου 15». Καί κατωτέρω: «Καί τόδε προς τοις άλλοις Ιωάσαφ 

μοναχού Σιμονοπετρίτου πέφυκα κτήμα». 

[115] 2159 Μ146 

Πολνέλεος 

Χαρτ. 19χ12, αιώνος κ' 

φ. 48 

«Τού σοφωτάτου εν ίερομονάχοις Νικηφόρου τού Βλεμυδου : εκλογή 

τής δαβιτικής βίβλου συλλεγεΐσα καί τεθεΐσα αρμοζόντως εκάστη εορτή »· 
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[116] 2160 Ε195 

Εύχολόγιον 

Χαρτ. 14χΐ0, αϊώνος ις*' 

φ. 98, άχέφ., χολοβ. 

Βιβλίον εκκλησιαστικόν εν εϊδει Ευχολογίου μικρού ('Αγιασματάριον) 

περιέχον εύχάς καί τινα άλλα. 'Η γραφή καλλιγραφική, άλλ" ανορθόγραφος. 

*Εν αρχή και εν τελεί φύλλα τινά εφθαρμένα. 

[117] 2161 Ε196 

'Ζεροόιακονικόν 

Χαρτ. 16X11, αιώνος ιθ' 

φ. 35, άκέφ., κολοβ. 

Ίεροδιακονικόν. “Αστάχωτον. 

[118] 2162 Ε197 

Δίάφο^α 

Χαρτ. 15X10, αίώνος ιη' 

άκέφ., κολοβ., φ. 117 

1 Έν άρχή περιέχει κανόνας, πολυέλεον, παράκλησιν. 

2 (φ. 41), Γεροντικόν. 

3 {φ. 71), Αθανασίου Άλεξανδρείας Περί τής Ιν Βηρυτφ άγιας είκό- 

νος του Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου. 

’Άρχ, «*Άρατε τούς όφθαλμούς τής διανοίας ύμών». 

4 (φ. 78). «Βίος καΐ πολιτεία του οσίου πατρός ήμών *Αμφιλοχίου 

Επισκόπου Ίκονίου, ού ή άρχή : «Ήν τις άνήρ μοναχός δνόματι Αμφι¬ 

λοχίας». 

5 (φ. 88β'). Τού έν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου λόγος’ περί πολι¬ 

τείας και αρετής (μικρόν τεμάχιον μόνον). 

6 (φ. 90). Λόγος αδήλου (ακέφαλος). 

8 (φ. 96β'). Τού οσίου πατρός ήμών ΈφραΙμ τού Σύρου περί μνήμης 

θανάτου. 

8 (φ. 106β'). Βίος και πολιτεία τού οσίου Ξενοφώντος καΐ τής συνο¬ 

δείας αυτού, ού ή αρχή: «“Αγαπητοί διηγήσατο μέγας γέρων». 

Ή γραφή τού κωδικός από φ. 71*90 νεωτέρα. Ό κώδιξ άστάχωτος. 

[119] 2163 Ε198 

Νομ.οαάν€θν 

Χαρτ. 17X11, αιώνος ιη' (1750) 

φ. 122 

1 (φ. 1). Πίναξ συν Θεφ τού παρόντος Νομίμου δπως τό ζητούμενον 

εύρης ευκόλως. 
15 - 9·1958 
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2 (φ. 20). Νουθεσία είς πνευματικόν καΐ ασφάλεια. 

3 (φ. 109). “Ακολουθία τού μικρού “Αγιασμού. 

Έν φ. 103β' ή χρονολογία ,αψν'. Τά φ. 107, 108 άγραφοι. 

Ό κώδιξ δεδεμένος και καλώς διατετηρημενος. 

[120] 2164 Ε199 

Δ^άφο^α 

Χαρτ. 15Χ10, αιώνος ιζ' (1619) 

φ, 140 

1 (φ. 1). « Περί (τού) ποια αμαρτήματα συγχωροΰνται μετά τον θάνα¬ 

τον διά τών λειτουργιών και των ευχών καΐ τών Ιλεημοσυνών οπού γίνονται 

διά τούς άποθνήσκοντας». , , \ 
2 (φ. 2β'). « Βίος τής όσιας και άγιας Θεοδώρας (της εν Αλε,ανδρειφ) 

ού ή άρχή: « Έν ταΐς ήμέραις Ικείναις ΙπΙ Ζήνωνος τού βασιλέως». 

3 (φ. 31). Ερωταποκρίσεις. 

4 (φ. 40). Τύποι επιστολών. 

5 (φ. 48). Ερωταποκρίσεις. 

6 (φ. 55). 'ΐατροσόφιον. 
7 (φ. 84). Λόγος τού άββά Τσαάκ προς αρχαρίους μοναχούς, μεταφρα- 

σθε'ις παρά Διονυσίου 'Ιερομονάχου τού Στουδίτου, ού ή άρχή ; « Αδελφοί 

και πατέρες, αύτά τά λόγια και ταΐς παραγγελίαις ταΐς έγραψεν ό άββάς 

Ισαάκ». , 
8 (φ. 92). Τού εν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου του μεγάλου λόγος 

άσκητικός πώς δεϊ κοσμεΐσθαι ιόν μοναχόν, μεταφρασθείς παρά Διονυσίου 

Τερομονάχου τού Στουδίτου, ού ή άρχή : «Πρέπει τον μοναχόν από όλα τα 

πράγματα τού κόσμου ». 

9 (φ. 98). Είς άρχαρίους μοναχούς και αγραμμάτους. 

“Αρχ. «Τούτον τον τύπον τηρήτωσαν οί μη έπιστάμενοι γραφής». 

Καί τινα ά?νλα. 
10 (φ. 108). “Ακολουθία τού μικρού “Αγιασμού. 

“Έπονται καί τινα άλλα ήττονος σημασίας. 

Ένφ. 104β'εΰρηται ή εξής οημείωσις: «Ι'έγράφη επ'ι έτος ,ζρ^ζ' 

(—1619) “Ιουνίου κβ' ήμερα Τρίτη. Παχώμιος “Ιερομόναχος και σός αδελφός >>. 

Ό κώδιξ εσταχωμενος και καλώς διατετηρημενος ή δέ γραφή του δεν 

είναι ομοιόμορφος. 
[121] 2165 Ε200 

Ε^^μολόγιον Αίουστκόν 

Χαρτ. 15Χ10, αιώνος ιη' 

φ. 131 

(φ. 1). « Άρχή συν Θεφ 'Αγίφ τού είρμολογίου τονισδέντος τε και 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑβ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΦΥΔΩΝ 'Ετβς ΚΗ' 
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καλλωπισθέντος παρά του εύτελοΰς ιερομόναχου κυροΰ Θεοφάνους τοΰ Ι| 

Αθηνών, ου Καρύτζης επωνυμία. Άρκτέον δέ α' Ικ των άναστασίμων 
κανόνων κατ’ ήχον». 

Ό κώδιξ εσταχωμένος διά χαρτονιού, εβράχη δέ κατά μέγα μέρος και 
ως εκ τουτου εφθάρη κατά τά άκρα. 

[122] 2166 Ε201 

Γ€0α710νΐ·Η6ν 

Χαρτ. 15X10, αίώνος ιη' 

φ. 54, άκέφ. 

Ό κώδιξ εσταχωμένος και καλώς διαιετηρημένος. 

[123] 2167 Γ139 

Διάφο^α 

Χαρτ. 25X17, αίώνος ιθ·' 

φ. 110 

1 (φ. 1). «Γεωργίου Κορεσίου παραδείγματα (άποφθέγματα) είς διά¬ 

φορα συμβαλλόμενα. 

(Πλεϊστα Ιξ αίιτών εδημοσιευθησαν υπ’ εμού εν τη «*Αγιορειτ. Βιβλιο¬ 

θήκη »). 

2 (φ, 7). Αποφθέγματα διάφορα καί διδασκαλίαι των θεοφόρων 
πατέρων. 

(ΚαΙ Ικ τούτων εδημοσιεύθηοάν τινα), 

3 (φ. 11). Θεοδώρητου Επισκόπου Κύςου της Αντιόχειας ιστορία 
θαυμασία. 

4 (φ. 14). Διήγησις Γεωργίου τινός. 

5 (φ. 14β ). Διήγησις περί 'Ηγουμένου τινός ύψηλόφρονος. 

6 (φ. 16). Διήγησις και οπτασία γυναικός τίνος Όρθοδόξου, Σοφιανης 
λεγομένης πάνυ ωφέλιμος και σωτηριώδης. 

7 (φ. 25β'). "Οπτασία του Όσίου πατρός ημών "Ακακίου τού Καυσο- 

καλυβίτου. (Περικοπή εκ τού βίου αυτού). 

8 (φ. 26). Θαύματα τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου. 

9 (φ. 33), Φωτίου πατρ. Κωνσταντινουπόλεως εκ τής προς Μιχαήλ 

"Άρχοντα Βουλγαρίας επιστολής κεφάλαια παραινετικά 118. 

10 (φ. 63). Κατήχησις τή Κυριακή προ τής Χριστοί Γεννήσεως. 

11 (φ. 65). Στίχοι διάφοροι (εις την Παναγίαν, εις την Β' Παρουσίαν 

κλπ.) τού Καισαρίου Δαπόντε και μερικοί τού Πτωχοπροδρόμου. Μακαρι¬ 

σμοί καί ταλανισμοί (οί τελευταίοι ούτοι εδημοσιεύθηοάν), 

12 (φ. 69). Διάλογος εν φ εϊσάγεται "Ηλίας καί Μωϋσής δια?νεγόμενοι 
εν Παραδείσφ. ("Εδημοσιεύθη). 

13 {φ. 71). Διάλογοι Ελληνικοί χάριν τών αρχαρίων. 

14 (φ. 77). "Επιστολή "Ιωάσαφ Ίερομονάχου Παρίου πρός τινα "Ιερω¬ 

μένον έρωτήσαντα περί τής Ίεράς Μεταλήψεως. 

15 (φ. 89). "Αδήλου λόγος είς τον Άδάμ, 

16 (φ, 99). Είς πονηρούς. 

17 {φ· 109β'). Αί καταβασίαι τής εορτής τού Σταυρού. 

Έν φ. 62β': «’Εγράφη τό ,ααιξη' εν τή Μονή Ξηοοποτάμου ». 

Τά φύλλα 89- 110 αποτελούν απόσπασμα εξ ετέρου κωδικός. 

[124] 2168 1205 

]^ατε^ικ^>ν 

Χαρτ. 28X20, αίώνος ιθ' 

φ. 39, κολοβ. 

1 {φ. 1 -11). Αδήλου λόγος είς τήν Β' παρουσίαν. 

2 (φ. 11-12), "Αδήλου παραίνεσις 

3 {φ. 12-13). «Τού μακαρίου Άμφιλοχίου ("Επισκόπου Ίκονίου) λόγος 

παραινετικός περί άρετής καί οτι δεί Ιν νφ Ιχειν καθ’ Ικάστην ήμέραν τον 

θάνατον και είς τήν ματαιότητα τού κόσμου ». 

("Εδημοσιεύθη ύπ" Ιμού εν τή «Άγιορ. Βιβλιοθήκη»); 

4 (φ. 13-39). Πατέρων διδαχαί. 
(Πλεϊσται Ιξ αυτών κατ’εκλογήν Ιδημοσιεύθησαν ΰπ’Ιμού εν τή «Άγιορ. 

βιβλιοθήκη»). 

"Εν άρχή επί τού Ιξωφύλλου γέγραπται: « Στεφάνου Λαυριώτου Προη¬ 

γουμένου ». 

'Ο παρών κώδιξ καθώς καΐ δ ανωτέρω εσταχώθησαν νεωστί υπό τού 

Γ. Παύλου ίατρού Λαυριώτου. 

[125] 2169 ΗΙΟΟβ' 
Μουσικόν 

Χαρτ. 20X13, αίώνος ιη' 

σελ. 769 

Μουσικόν, περιέχον χερουβικά, κοινωνικά, κεκραγάρια, πολυελέους, δοξο- 

λ,ογίας κλπ. 

*0 κώδιξ δεδεμένος καί είς καλήν κατάστασιν. 

[126] 2170 Ε202 

Διάφο^α 

Χαρτ. 18X11, αίώνος ιθ' (περί τά μέσα) 

φ. 134 

Περιέχει άντιγραφάς χρησίμων καί ωφελίμων εκ διαφόρων βιβλίων 

εντύπων καί χειρογράφων. 
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Έν φ. 3β' σημειοΰται διά μολνβδίδος: «Κτήμα Γρηγορ. 'Ιερ. τοίί εκ 
Σκοπέλου ». 

[127] 2171 Ε203 

Διάφορα 

Χαρτ. 14X10., αΙώνος ιθ' (μέσα) 

φ. 166 

"Ομοιον προς τό ανωτέρω. 

Τέλος: «Κτήμα Γρηγ. Τερομ. του εκ Σκοπέλου». 

[128] 2172 Ε204 

ΠαράκΧηαις 

Χαρτ. 22X15, αϊώνος κ' (1956) 

Παράκλησις και Οίκοι είς τήν Θεοτόκον τήν Ιπικεκλημένην Κούκον 
ζέλισσαν. 

Ποιηθείσαι δπό του Μονάχου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου και καλ· 

λιγραφεΐσαι δπό "Ιωακείμ Σιμωνοπετρίτου δαπάνη του Γεροντος "Αλεξάν¬ 

δρου Λαυριώτου και άφιερωθεΐσαι δπό του ιδίου είς τήν χειρόγραφον 

Λαυριωηκήν Βιβλιοθήκην. Γραφή Ιξόχως καλλιτεχνική προσομοιάζουσα 

καταπληκτικώς τοΤς Ιντυποις. "Εν "Αγίφ ’Όρει 1956 

Β' 

ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 

Χειρόγροΐφί* ^ 

523 80 

ΤνηΐΗον 

36X24, αΙώνος, ιη' (1740) 

φύλλα 140+α'-β' 

Έν φ. 127β' ευρηνται τά έξης: «Έγράφη τό παρόν τυπικόν μετά 

πλήστης έπιμελείας, διά συνδρομής τε καί προτροπής, του πανοσιωτάτου και 

σεβασμιωτάτου αγίου προηγουμένου, καΐ σκευοφύλακος τής ίεράς ημών μονής, 

μεγίστης λαύρας Κυρίου Κυρίου Διονυσίου. Τελειωθέν, κατά τό ,αψμον 

έτος Έν μηνί νοεμβρίφ — ». 

ϊ Τά χειρόγραφα από τοϋ άριθ'μοΰ 1 -79 περιέχοντσι έν τφ τετυπωμένφ Κατα- 

λόγφ των χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης, τω συνταχθέντι ύπό τοΰ μ. Σπυρίδωνος 
ίατροΰ, πλήν τών ύπ’ άριθ. 45, 48, 49, 57 άτινά είσιν έντυπα. Τό ύπ’ άριθ. 77 

ούχ εύρέθη. Άπό δέ τοΰ άριθ. 80 καΐ εφεξής ούκ ήσσν καταγεγραμμένα κοί ήρι- 

θ’μημένα, είναι δέ άπαντα χαρτφα. 

Τά τελευταία φύλλα περιέχουν διαφόρους σημειώσεις καΐ τά δυο πρώτα 

εν αρχή τον πίνακα. 

524 81 

Τυπικόν 

39X26, αϊώνος ιζ' 

φ. 161, τό ΙΒδον άγραφον 

Έν αρχή: «Τυπικόν τής εκκλησιαστικής ακολουθίας τής εν 'Ιεροσολΰ* 

μοις αγίας λαύρας τοΰ οσίου καΐ θεοφόρου πατρός ημών σάβα: ». 

525 82 

Μηναΐον Ιανουάριον 

29X20, αϊώνος ιη' (1717) 

φ. 111 

Τόμ. Β' άπό τής 16η? (τον Α' τόμ. βλ. άριθ. 71) 

Έν φ. 109 «^' εγράφη μεν χειρί διονυσίου ψάλτου, τοΰ Ικ τής νήσου 

Κφ. έν τή μεγίστη λαυρ(?. Ιν έτει Χ226 (=1717) έν μηνί μαρτίφ δ'», 

526 83 

ΠαρακΧ'ηζικ'^ 

33X23, αϊώνος ιθ' (1847) 

φ. 186 

Τόμ. Α' περιέχων τούς_τέσσαρας πρώ^υς ήχους (α'-δ') 

Έν τέλει ή χρονολογία: «,αωμζ'. ϊουλίφ. ιη». 

527 84 

Παρακλητική 

31x22, αϊώνος ιθ' (1855) 

φ. 160 

Τόμ. Β' περιέχων τους λοιπούς τέσσαρας ήχους (πλ. α' -πλ. δ') 

Έν τέλει ή χρονολογία. 

528 85 

Μηναΐον Αύγουστον 

27X19, αϊώνος ιθ' 

φ. 251 

529 86 

Παράκλησις διπλή τής Θεοτόκον και τοϋ ^Αγίον "Α·β·ανασίου 

30X21, αϊώνος ιθ' (1809) 

φ. 10 

Περιέχει τούς δυο κανόνας τής μικρας και μεγάλης παρακλήσεως τής 
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ΘεοΓΟΗου και δυο κανόνας τοΰ 'Αγ. Αθανασίου πλ. δ'. 'Αρματϊίλιίτην 
και ηχ. β'. Δεΰτε λαοί. 

530 87 

^ΑΗολουΰΊα πλήρης του Άγιου Μελετίου 

Αρχιεπισκόπου ’Αντιοχείας 

29X20, αιώνος ιθ' 

φ. 23 

531 88 

Τριφδιον 

33X24, αιώνος ιη' (1749) 

Φ. 227 

Τόμ. Α μέχρι της Παρασκευής τοΰ Λαζάρου 

(τον Β' τόμ. βλ. άριθ. 63). 

Έν φ. 225 τό έτος 1749. 

532 89 

ΙΤεντηκοστάριον 

34X25, αϊώνος ιθ' (1836) 

φ. 210 

Τόμ. Β αρχόμενος άκο της Μεσοπεντηκοστης 
(τον Α' τόμ. άριθ. 64). 

Έν φ. 207β' ή χρονολογία : « ,αωλς·. Μαρτίφ "ϋς-' ». 

533 90 

ϋίϊ7νο1όνισν τοϋ δλου ένιαυτοϋ, περιέχον άπολντίκια καΐ κοντάκιαί 

μεταξϋ των όποιων καΐ πολλά μή περιεχόμενα έν τοΐς έντύποις 

21X13, αιώνος ιη' (1759) 

φ. 150 

Έν φ. 5 σημειοΰνται τά έξης: « γινώσκετε ο! άναγινώσκοντες δτι τό πρω¬ 

τότυπόν ήτο πολλά άδιόρθωτον. καΐ τά τροπάρια άσυνθετα. δθεν μέ πολλήν 

επιμέλειαν και κόπον εις τε διόρθωσιν και εις γράψιμον τά ξεκαθαρίσω από 
το πρωτότυπον τά γράμματα». 

Και κατωτέρω έ'τερον σημείωμα προγενέστερον, δι’ άλλης χειρός, και 

λίαν δυσανάγνωσνον : « Έν τφ αύτφ (;) ΰπομνόματι. δυνατόν ήμΐν τοΐς 

φιλομαθεσι, εθελουσιν εΐδέναι, τά δσα μεταγράφω. = Επειδή κα'ι τό ώρο- 

λόγιον^τό^μικρόν, τό παλαιόν, οπού είναι εις τόν δεξιόν χορόν, τοΰ Καθο¬ 

λικού ημών και ίεροϋ ναοΰ ήτον τοΰ μακαρίτη μου γέροντος. προηγουμένου 

δε,^ κυροΰ νεοφύτου, τοΰ έκ τής χίου νήσσου. από χωρίον πατρικά. “Οθεν 

δ^ά νά σώζεται, τοιγαροΰν τό τοιοΰτω, εως τοΰ αιώνος, εστοντας καΐ νά 

ε^ναι. πλουσιώτατον, από τό άλλο τό κοινόν δηλονότι, είς Ιτερα τροπάρια, 

απολυτίκια και κοντάκια των αγίων, ως καθώς οποΰ φαίνονται δέ, και άλλα 
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χρειαζώμενα, όποΰ λ^έγονται, εις τό ιερόν μας καθολικόν, εις τάς εορτάς 

ημών, και αγρυπνίας. Τό λοιπόν, έβαλα και τό εσίκοσαν, οιον, τό εμετέγρα- 

ψαν μέ δικά μου έξοδα, και τό επροσήλωσα εις τόν αριστερόν χορόν, τοΰ 

καθολάκοΰ, τής έκκλνησίας έμών, εγγύς τοΰ σταδίου, οποΰ... Ικεΐ γοΰν νά 

εΰρίσκεται καΐ νά είναι, εως ό ήλιος διαλάμπη. άδιάσπαστον, καΐ άμετακί- 

νητον, και άμετάνκιστον εις άλλον τόπον, (ή τό παρόν) ινα κρίμα λήψεσθαι, 

οί τοιοΰτοι, Ιδού τοιγαροΰν ιδία μου χειρι... και προσέχεται...». Τό κάτο) 

μέρος τοΰ φύλλου εστίν έσχιομένον. 

Και έν φ. 135 έτερον σημείωμα δ’ άλλης χειρός: «ετελειώθη τό παρόν 

μηνολ,όγιον τφ ^αψνθΦ, εν μηνί οκτομβρίφ, διαχειρός τοΰ ταπεινού κυπρια- 

νοΰ τοΰ έκ μετζόβου, μονάχου λαυριώτου και άθανασίου τεκνον. εγράφη δέ 

προτροπή καΐ προστάζει τοΰ μακαρίτου γέροντος μου προηγουμένου κύρ 

άθανασίου, και τοΰ μακαρίτου προηγ· κύρ Διονυσίου, νά εΰρίσκεται εις τό 

καθολικόν τοΰ οσίου άθανασίου τοΰ Ιν τφ άθφ, ώς πλουσιώτατον δποΰ εΐναι 

νά μήν τολμήση τις άπαλλοτριώσαι αΰτό, διότι δεν εΰρίσκεται ποθέν τοιοΰ- 

τον, και εγώ έκαμα πολύν κόπον νά τό μεταγράψω καΐ νά τό διορθώσφ, 

διότι τό πρωτότυπον ήτον σκοτεινώτατον. 

δ ταπεινός κυπριανός μετζοβίτης; — ». 

534 91 

« Μωσαΐκόν τοϋ ένιαυτοϋ, τοντέατι συμπλήρωμα 

άνεκδότων ϋμνων, κανόνων κλπ, ένίων Αγίων » 

33x23, αίώνο; ιθ' καί κ' 

φ. 98 

Κατά τό πλεΐστον δοξαστικά είς 'Αγίους μή έχοντας τοιαΰτα έν τοΐς 

έντΰποις Μηναίοις. 

535 92 

*Ακολουϋ'ία τοϋ Όσιου Θεοδοσίου τοϋ Κοινοβιάρχου 

27X20, αίώνος ιθ' 

φ. 14 

536 93 

Παράκλησις διπλή, τής Θεοτόκον μετά τον Όσίον 

πατρός ήμών Αθανασίου έπΙ πυρκαΐςί δασών 

27X18 

φ. 10 

Ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου καί αντιγραφή Γέροντος Παύλου 

Λαυριώτου Ίατροΰ. 1943. 

537 94 

'βς άνωτέρω 

φ. 12 
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538 95 

^Εκλογάρίον 

23Χ18, αιώνος χ' 

αελ. 37 

539 96 

Έκλογάρίον 

23X15, αιώνος ι5·' 

σελ. 29 (έν τελεί άνοαφ« φύλλα) 

540 97 

Έκλογάριον 

22χΐ6, αιώνος ιΐΐ' 

σελ. 26 

541 98 

Κανών *Λναατάαιμος ζοϋ Πάσχα 

24X17, αΙώνος ιη' (1800) 

φ. 15 

Έν φ. 9 «Τχί Τρίτοι της αγίας όναστάσεως τής λαμπράς, μέ λιτανείαν 

άναβαίνομεν εΐς τήν στέρναν τοΰ μΰλου. διά νά ποιήσωμεν τον άγιασμόν 

πλπ. ». (“Ήδη άπό μακροΰ χρόνου τούτο γίνεται τη Παρασκευή τής Δια· 

καινησίμου). 

“Έπεται ή άκολου&ία του μικρού άγιασμοΰ και διάφοροι εύχαί. 

Έν τελεί ή χρονολογία: ,αω' ’Οκτωβρ. ιε'. 

542 99 

Κανών, όμοιος 

543 100 

"Ακσλον&'ίαι 

25X17, αιώνος ιθ' (1849) 

φ. 43 

1 (φ. 1). “Ακολου&ία του εξοδιαστικοΰ των Μοναχών. 

2 (φ. 22 και 27). “Ακολουθία εις μνημόσυνα. 

3 (φ. 35). “Ακολουθία εΐς ψυχορραγουντα. 

Έν φ. 39: «,αωμθ. Ιουνίου, ιε' τό παρόν νεκρόσιμον έγράφη δι’ επι¬ 

μέλειας και Ιξόδων, τοί5 πανοσιωτάτου αγίου προηγουμένου και επιτρόπου, 

Κυρίου Κυρίλλου, εΐς μνημόσυνον αύχοΰ». 

Έν τφ τελευταία) φΰλλω : « Κατήχησις εις κοιμηθέντα άδε?.φόν. 

“Αδελφοί και Πατέρες, δ θάνατος είναι κοινός εΐς ο?,ους ημάς, καΐ 

σήμερον ή αΰριον εχομεν νά άποθάνωμεν και ήμεϊς και πρέπει νά ενθυμώ· 
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χαΐ νά φβονήζωμεν χαΐ νά εϊμεθα πόνιοιε έιοιμοι δ αυτήν ιην άδη¬ 

λον ωμαν τού θανάτου μας. λοιπδν χμέος δχομεν άχαντες να ενθυμηθωμεν 

τδν ,ταοδντα χεχοτμημένον άδελφόν μας, το βοάδυ ε1ς_ τόν χανονα μας, 

«άμνοντες άΜ ενα χομβοσχοίνιον, δι’ άνάιταυοτν τής ψτ7.ης δια να μας 

Ι,θυμηθοϋν χ«1 ημάς άλλο, άδελφοί είς τδν θάνατδν μας' χα. εαν εσφολε 

χαΐ αϋτός είς ημάς τίποτε &ς άνθοωπος, τώρα μάς παραχαλε. να τον συνχω- 

οήσωμεν άπαντες Ιξ δλης ψυχής χαΐ χαίδίας- λέγοντες: ο Θεος^ ουγχωρησοι 

χ„1 έλεήοο. αυτόν (Ιχ ν') ««1 άναπαήσο. αυτόν Ινθα οί δίχα.ο. αναπαυοντα.. 

"Αμήν. — » ^ 

544 101 

^ΑκοΧονΰΊαι 

36X25, αιώνος ιθ' (1841) 

φ. 32 

1 (φ. 1). “Ακολουθία τοΰ Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου. ^ 

2 (φ. 14). “Ακολουθία τοΰ Όσιου πατρός ήμών “Αθανασίου επιμελως 

γ^γραμμένη καΐ πολυτελώς δεδεμενη. ^ « γ, 
“Εν φ. 3 ή εΙκών τής Θεοτόκου και τοΰ “Αρχαγγέλου Γαβριήλ έγχρωμος. 

“Εν φ. 15 ή εϊκών τοΰ “Αγίου “Αθανασίου έπίσης έγχρωμος, βασταζον- 

τος διά τής δεξιάς χειρός Ικκλησίσν και διά τής άριστεράς ράβδον. ^ 

Έν τελεί φ. 32β' ή εξής χρονολογία : «Έγράφη έν έτει ,αωμα εν Μηνι 

άπριλλίφ. κβ' ». 

545 102 

^Ακολσν^ία πΧτίρνς τον ^Αγίου Μάρτυρας Βενιαμίν 

τον Διακόνου τον έν Περοίρ. άΰ'λ'ήσαντος· ( Οκτωβρ. 13) 

23X16, αΙώνος ιθ' 

φ. 20 

“Εν φ. 10 ό κανών τοΰ “Αγίου, οΰ η άκροστιχίς: «Βενιαμίν κήρυκι 

άσμα προσφέρω». “Εν δε τη θ' φδή περιέχονται τά σύμφωνα στοιχεία του 
Νικόδημος ονόματος άνευ των Θεοτοκίων, άτινα περιέχουσιν έπαινον ε^ις 

τά θεία μέλη τής Παρθένου, άρχόμενα κατά τάξιν από κεφαλής εως ποδων εκ 

τοΰ ™ν ^Ι^αμάτων έρανισθέντα ». Ήχος δ'. “Ανοίξω τό στόμα μου. 

546 103 

Στιχολογία 

20Χ15, αιώνος κ' 

σελ. 35 

1 -Αναγινο^σκεται έπΙ τοΰ τάφου τοΰ μεταστάντος κατά τήν κηδείαν ύπό τοΰ 

προεξάρχοντος προηγουμένου. 
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547 104 

Κανών Ιαμβικές εις τήν Ύπαπαντ'ί]ν τον Κνρίον ήμών “Ιησοΰ 

Κριστον. Ποίημα Γερασίμου Περομ. ’ϊωαννοΰλη τοΰ Ζακυνθίου 

23Χ16, αϊώνος ιθ' 

φ. δ 

Έν τελεί: « Χειρ ^Ιεροθέου'Ιεροδιακόνου Λαυριώτου 1872 Ίανουα- 
ρίου 15 ». 

548 105 

Κανών, ώς άνωτέρω 

21X17, αιώνος χ' 

φ. 5 

Έν τελεί: « Έτελιώθη Μηνή Νοεμβρίου, 1. Ύπό τοΰ έλαχίστου έν 
ΜοναχοΤο, Όρεστου Λαυριώτου. Τό έτος, 1928». 

549 106 

Κανών, ώς άνωτέρω 

21X17 

’φ. 15 

550 107 

Κανών Ιαμβικίις εις τήν 'Ύψωσιν τοϋ Τιμίου Στανροϋ 

19X13 

φ. 9 

Ποίημα τοΰ Οσιου Παυλου τοΰ Ξηρο^τοταμινοΰ και ι^ντιγραφή τοΰ Γ. 
Παΰλου Λαυριώτου Ιατρού 1946. 

551 108 

Κανών, ώς άνωτέρω 

552 109 

Κανών, ώς άνωτέρω 

553 110 

ΛκολουβΊα της Τραπέζης «ατά κσινοβιακήν τά^ίν 

20χ 13, αϊώνος ιΟ' 

φ. 5 

Έν τελεί: «Χειρ Ευθυμίου 'ίεροδ. Π. Δ, Λαυριώτου» (άδ.). 

554 111 

Πανηγυρικόν Γ' 

38X26, αιώνος ι-θ' 

φ. 111 

1 (φ. 1-12). Λεοντίου Επισκόπου Νεαπόλεως της Κΰπρου λόγος είς 
Συμεώνα, κα'ι οτε εδέξατο τον Κύριον εις άγκάλας αύτοΰ. 

Αρχ. « Εΰφραινέσθωσαν οί ουρανοί καΐ άγαλλιάσθω ή γη». 
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2 (φ. 13-17). Τοΰ εν άγίοις Πατρός ημών Γερμανοΰ αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της ύπερευλογημένης ενδό¬ 

ξου Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου και αειπάρθενου Μαρίας, ου ή αρχή: «Της 

παρουσης τίμιας και βασιλικής συνάξεως», 

3 (φ. 18-24). Λόγος εγκωμιαστικός είς τούς δύο μεγίστους Αρχάγγε¬ 

λους Μιχαήλ και Γαβριήλ, οΰ ή αρχή : « Άνίσως αγαπητοί μοι πατέρες και 

αδελφοί ήθελε δοθή είς έμε τον ταπεινόν». 

Και εις τό τέλος τοΰ λόγου τό έτος ,αωλγ . 

4 (φ. 25-38). Δαμασκηνού Μαναχοΰ και υποδιακόνου λόγος εις την 

Γέννησιν τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ και Σωτήρος ημών Πησοΰ Χριστού. 

*Άρχ. « Αί ΙορταΙ τής Εκκλησίας ημών». 

*Εν τφ τελεί τοΰ λόγου σημειοΰνται τά εξής: « 0 άνωτέρω λογος εκ τοΰ 

δλως άπλοΰ Ιδιώματος τοΰ δποδιακόνου Δαμασκηνού μετηνέχθη εις ήν φαί¬ 

νεται ΰφήν τοΰ ?νόγου μέ τά τινών προσθαφαιρέσεων υπό τοΰ έλαχίστου 

προηγουμένου Κοσμά Λαυριώτου 1878 κατά μήνα δκτωβριον», 

5 (φ. 39·47). Νεκταρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως διήγησις 

δΓ ήν αΙτίαν τφ πρώτφ σαββάτφ των άγιων νηστειών έορτάζομεν τήν μνή¬ 

μην τοΰ άγ. μεγαλομάρτυρας Θεοδώρου τοΰ Τύρωνος καί περί νηστείας καί 

Ιλεημοσύνης. 

’Άρχ. «Δίκαιον είναι εις ήμδς σήμερον νά φωνάξωμεν μέ τόν προφη* 

τάνακτα Δαβίδ». 

6 (φ. 48*55). Τοΰ Ιν άγίοις Πατρό; ήμών Ταρασίου άρχιεπ. Κων¬ 

σταντινουπόλεως λόγος είς τά ΕΙσόδια τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεο¬ 

τόκου και άειπηρθένου Μαρίας. 

*Άρχ. «Φαιδρά και παράδοξος ή παρούσα πανήγυρις». 

7 (φ. 56-57). Λέοντος εν Χριστφ τφ άθανάτφ πάντων Βασιλει ευσε¬ 

βούς βασιλέως λόγος εΙς τήν έκ πύλης εσφραγισμένης αύτοΰ Χρίστου τόΰ 

τής Δόξης Βασιλέως προέλευσιν έν δούλου σχήματι τοϊς δούλοις έπιφανέντος. 

’Άρχ. «Θεοΰ έν σαρκΙ δοξάζομεν γέννησιν». Κολοβός μέχρι τών 

λέξεων «έπΙ γάρ ευδόκησε τόν εαυτοΰ». 

8 (φ. 57 -64). Τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Άνδρέου Κρήτης τοΰ ιερο- 

σολυμίτου λόγος εις τήν 'Ύψωσιν τοΰ Τιμίου καί Ζωοποιού καί προσκυνη- 

τοΰ Στσυροΰ. 

“"Αρχ. «Σταυροΰ πανήγυριν άγομεν». 

9 (φ. 64β'- 72)· Τοΰ εν άγίοις πατρός ήμών Βασιλείου Επισκόπου 

Σελεύκειας λόγος εις τήν ενανθρώπησιν τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρίστου^, 

ού ή αρχή: «Μεγάλοις τών έγκωμίων εύρήσει τάς άφορμάς». 

1 “Η μάλλον είς τήν Σύνσξιν τής Θεοτόκου τήν έπομένην τών Χριστουγέννων 

τή 26®. 
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Εις τό τέλος του λογου ή χρονολογία: «,αωξα*. δεκεμβρίφ ιε'». 

10 (φ. 73- 78). Του σοφωτάτου Μονάχου Ιακώβου λόγος εγκωμιαστι¬ 

κός εις την Γέννησιν τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπάρ¬ 

θενου Μαρίας. 

“Αρχ. «Σήμερον προσκαλεϊ δλους ήμας εις την εδικήν της τράπεζαν», 

11 (φ. 79-92). 'Ομιλία του εν άγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου αρχιε¬ 

πισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά εις την προς τά “Αγια των *Αγίων 

είσοδον τής Πανυπεράγνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί αειπάρθενου 

Μαρίας και εις τον εν αυτοϊς θεοειδέστατον βίον της. Μεταφρασθεϊσα εκ 

του Ελληνικού εν τή μεγίστη λαυρρ παρά του παναγιωτάτου ήμών Δεσπό¬ 

του κυρίου κυρίου Γρηγορίου [Ε’]. 

*Άρχ. «"Ενας πολλά δυνατός». 

12 (φ. 93- 100). Δαμασκηνού ύποδιακόνου του Στουδίτου λόγος εις τά 

Αγια Θεοφάνεια του Κυρίου και Σωτήρος ήμών Τησου Χρίστου, οθ ή 

αρχή: «Ό παντοκράτωρ Θεός και πολυέλεος». 

Μετά τό τέλος του λόγου Ιπονται τά εξής: « Και ό παρών λόγος εκ του 

δλος άπλου Ιδιώματος του υποδιακόνου Δαμασκηνού και Στουδίτου είς ήν 

φαίνεται υφήν του λόγου μετηνέχθη μετά τινων προσθαφαιρέσεων υπό του 

Πανοσιωτάτου Προηγουμένου κ. Κοσμά λαυριώτου έτος 1878». 

13 (φ. 101-104). Λόγος του Ιν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπι¬ 

σκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου είς τήν *Αγίαν Παρθένον 

και Θεοτόκον Μαρίαν (τή 26ΐ1 Δεκεμ.) οΰ ή άρχή : « Πασαι μέν αι μαρτιρι- 

και πανηγΰρεις θαυμαστοί». 

14 (φ. 104β'-111). Τοΰ αύτοΰ εις τήν αίιτήν Ιορτήν. 

’Άρχ. «Πάλιν τή παρρησίρ τοΰ 'Αγίου Πνεύματος». 

ΚαΙ οί δόο οΰτοι λόγοι έν Ινι φυλ?ναδίφ δντες βρίθουσιν ανορθογρα¬ 

φιών. Ό κώδιΕ έσταχώθη εσχάτως (1946) υπό τοΰ Γ. Παύλου Λαυριώτου 

ιατροΰ. Συγκειται δέ εκ πολλών φυλλαδίων διαφόρου μεγέθους καί ποικίλης 
γραφής. 

555 112 

« Δ'ήλΐοοις ηε^ι τοϋ εύ^ί<^κείν εύκόλως τον βόνλόμενον έν ηοίοις άπλσΐς 

βιβΧίοις είσΙν οί λόγοι των Δεαηοτικών τε καΐ Θεομητορικών εορτών 

και οί βίοι τών άγιων οί τιΌ'έμενοι είς άνάγνωαιν έν ό'λφ τφ χρόνιρ ». 

’Άρχεται από τοΰ Σεπτεμβρίου 

22X15, αΐώνος ιθ' 

φ. 18 

Έν αρχή κεϊται ή εξής σημείωσις: « Και τοΰτο Κτήμα τής Ιν τφ Κα- 

ψοκαλυβίφ θείας Μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου τοΰ πνευματικού κυρίου 
Τιμοθέου ». 

Συν αύτφ ετέθη φυλλάδιόν τι εκ φύλλων εξ μεταγενέστερον, περιέχον: 
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« Περί τής εορτής τοϋ Ευαγγελισμού συμπιπτούσης κατά τήν ήμέραν τής 

'Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Τύπος τής Ακολουθίας»,^ 

Έν τφ τελεί: « Σημ. ή παρούσα διάταξις τής ακολουθίας ταυτης, διε- 

τάχθη παρά τής Έ Συνόδου τής Ελλάδος». 

556 113 

Διάφορα 

26X19, αΙώνος ιη' (1783) 

1 (φ. 1). Κανών εις τον Ευαγγελιστήν Ποιάννην. Ποίημα Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. *Ανοίξω τό στόμα μου. 
2 (φ. 5). Οίκοι εΙς ιόν αϋτόν. Ποίημα Τωάννου τοϋ Ευγενικού χαρτο- 

φύλακος τής Μεγ. Εκκλησίας. 
3 (φ. 14). Κανών παρακλητικός είς τούς ιβ' Αποστόλους. Ποίημα Νι¬ 

κοδήμου τοΰ Ναξίου, ήχος πλ. 6'. ^Αρματηλάτην. ^ , ττ - 

4 {φ. 18β')- Οίκοι είς τούς κορυφαίους Αποστόλους Πέτρον και Παύ¬ 

λον. Ποίημα τοΰ αύτοΰ Νικοδήμου. 

Έν φ. . .. τό έτος 1783. ^ , α. 
Συν αύτφ ετέθησαν καί Ιτερα πέντε φυλλάδια διαφόρου γραφής αι. ιθ 

περιέχοντα ώς ακολούθως: , > 
Φυλλάδιόν Α'. Κανών είς τήν Θεοτόκον, μή υπάρχων εν τφ Ιντυπφ 

Θεοτοκαρίφ. Ήχος πλ. δ . Αρματηλάτην. ^ * - η 
Έτερος κανών είς τήν Θεοτόκον, μή εύρισκόμενος Ιπίσης εν τφ Θεο¬ 

τοκαρίφ, ποίημα ^Αθανασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Κρητος, 

οΰ ήάκροστιχίς: « Δέχου παντευλόγητε Αθανασίου θρήνον». Ήχος δ . 

Ανοίξω τό στόμα μου. ^ ^ ^ 
Έν τφ τελεί ευχή λεγομένη είς άγραν Ιχθύων. Καί έτέρα ευχή Μακα¬ 

ρίου Τερομονάχου τοϋ Μάκρη λεγομένη επί ταΐς ελαίαις μή καρποφο- 

ρούσαις. 
Φυλλάδιόν Β'. «Στίχοι τινός ενάρετου άνδρός λίαν θαυμάσιοι και ■ψυ¬ 

χωφελείς, προς τήν άμώμητον Θεοτόκον καθ’ εκάστην επιφωνουμενοι εν 

κατανύξει». ^ 
Φυλλάδιόν Γ'. Στιχηρά λεγάμενα έν τφ Έσπερινφ τοΰ Αγιου Ι ρηγο- 

ρίου τοϋ Παλαμά τή Β' Κυριακή τών νηστειών. Ήχος πλ. α'. "Οσιε πάτερ. 

(Τρία προσόμοιο, επτά Ιδιόμελα καί δύο καθίσματα). 

Φυλλάδιόν Δ'. Ακολουθία (συμπληρωματική) τοϋ Όσιου Αβρααμίου 

(Όκτ. 29). Κανών νεοσύνθετος, οϋ ή άκροστιχίς άνευ τών Θεοτοκίων: 

«"Υμνον δεύτερον τφ Άβραμίφ αδφ ». Ήχος πλ. δ . Αρματηλάτην. 

Φυλλάδιόν Ε'. Κανών εγκωμιαστικός είς τον "Οσιον Πατέρα ήμων 

Αθανάσιον τόν έν τφ ’Άθφ άσκήσαντα, προσφδιακός. Ποίημα τοϋ σοφω- 

τάτου Πωάννου τοΰ Σγουρή. Ήχος α'. Έσωσε λαόν. 
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*Έτερος κανών τοί5 αΰτοΰ εις τον αυτόν "Αγιον “Αθανάσιον, ου ή άκρο- 

στιχίς: «Των αρετών κλάδων άφθιτόκληΐον νυν χαίρων». Ήχος γ'. 

Χέρσον άβυσσοτόκον. 

Μουσικοί κώδικες 

557 114 

21X16. αιώνος ιη' 

φ. 80 

(φ. 1), Έσπέρια του Όσιου Παχρός ήμών Αθανασίου, ήχος β'. Ποίοις 
ευφημιών. 

(φ. 4). Δοξαστικά και λοιπά ιδιόμελα του “Αγίου “Αθανασίου. 

(φ. 29). Νικολάου Δοχειαρίτου είς την αρτοκλασίαν των Χριστουγέν¬ 

νων. «Ή Γεννησίς σου» δκτάηχον. 

(φ. 39β'). Του αΰτοΰ έ'τερον δκτάηχον είς την εορτήν των Θεοφανείων. 

(φ. 48β’). Του αδτοΰ δκτάηχον εις τήν Κυριακήν των Βαΐων. 

(φ. 55). Του αυτοί δκτάηχον τη Πέμπτη τής “Αναλήψεως. 

(φ. 61). Κοσμά Ίερομονάχου Λαυριώτου δκτάηχον; «Έσφραγισμένου 

του μνήματος». 

(φ. 68). Νεκταρίου Βλάχου είς τήν εορτήν τής Πεντηκοστής. Ευλογη¬ 

τός εΐ, Χριστέ. 

(φ, 74), Νικολάου “Ιερομονάχου Δοχειαρίτου δκτάηχον είς τήν Μετα- 

μόρφωσιν, 

Ό κώδιξ έγράφη μετ“ επιμελείας και φιλοκαλίας, κοσμείται δέ δι* 

ωραίων μικρογραφιών. 

558 115 

22Χ16, αιώνος ιη' 

φ. 51 

Νίϋολάου Δοχει.α^ίτου και Νεκταρίαν Βλάχον 

είς τάς αντάς ώς άνωτέρω έορτάς όκτάηχα 

(φ. 42). Δοξαστικά του “Αγίου Μιχαήλ Έπισκ. Συνάδων. 

(φ. 50). Εις τήν Σΰναξιν τών “Αρχαγγέλων τό και νυν Θεοτοκίον ήχος 

πλ. α'. Συγχάρητε ήμΐν. 

559 116 

23x28, αιώνος ιθ' 

φ. 6. 

Περιέχει μόνον τά δοξαστικά 

του “Αγίου “Ιωάννου Κουκουξέλη 
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Δακτυλογραφημένοι κώδικες 
(γραφομηχανής) 

560 1 

* ΑκολονΰΊαι 

32X23 

1 (σελ. 1-30). “Ακολουθία τών “Αγίων Μαρτύρων “Αδριανοϋ και Να- 

ταλίας και τών “Οσίων “Ιωάσαφ και Βαρλαάμ. (Αΰγ. 26). 

2 (σελ. 1-16). “Ακολουθία του “Αγίου Μεγαλομάρτυρας Γοβδελαά. 

29). , 
3 (σελ. 1-7). Κανών του Όσιου Σάββα του Ηγιασμένου. Ηχος β . 

“Εν βυθφ κατέστρωσε. 

561 2 

*Ακολονΰ·ία τον “Οσίου Παχρός ήμών "Αΰ'ανασίον 

32X23 

σελ. 41 

(Δυστυχώς εύρηνται πολλά λάθη έν αυτή έξ απροσεξίας τοΰ αντί- 

γραφέως). 

562 3 

*Ακολουΰ'ία, ώς άνο)τέρο> 

σελ. 40 

563 4 

ΜΒΰ·έορτα τον Όσιον Πατρός ήμών "Αΰ'ανααίον 

32X23 

σελ. 35 

564 5 

“ί2ς άνωτέρω 

32X23 

σελ. 35 

Και αι τέσσαρες αύται φυλλάδαι πολυτε?νώς δεδεμεναι. 

565 6 

Τυπικόν της Σεβάσμιας καΐ Περ&ς Μονής Μεγίστης Ααύρας 

τον Άγιου Ά-ά-ανασίου περί της έορτης του Ευαγγελισμόν 

32X23 

σελ. 13 
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566 7 

ΆκολονΌΊα τίίς Θεοτόκου, ΚουκουζεΜαοτις 

{Α' Κυριακή του Όκτωβρίου) 

31X20 

σελ. 25 

’Άρχ. «'Ιερά Ακολουθία τής 'Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου 

τής «Φωβηνής, Κουκουζελίσσης και Τριχερουσης» τής οΰσης εν τη Μεγίστη 

Λαυρς:. Συντεθεισα μέν υπό Γερασίμου Μοναχοί Μικραγιαννανίτου δι’εξό¬ 

δων δμως και φροντίδων του Πανοσιολογιωτάτου και Σεβαστοί Γέροντος 

Κυρίου Κυρίου Γερμανοί 'Ιεροδιακόνου του Λαυριώτου' οΰτινος Ιξόδοις και 

δακτυλεγραφη (!) κατά τό Σ.Ε. 1930. Χειρ Αντωνίου Μοναχοί άνωθεν 
Καυσοκαλυβίων ». 

567 8 

Xαι^ετιαμοι καΐ παράκΧ-ηοις εις τ·^ν Θεοτόκον 

31X20 

σελ. 21 

’Ά ρ χ. « Υπόμνημα, χαιρετισμοί και παράκλησις είς τήν Ύπεραγίαν 

Δέσποιναν ήμών Θεοτόκον, τήν έπονομαζομένην «Φωβηνήν, Κουκουζέλισ· 

σαν και Τριχεροίσαν » τήν εν τή '1ερ§ Μ. Μεγίστης Λαύρας εύρισκομένην. 

Συνταχθέντα μεν ίπο Γερασίμου Μοναχοί Μικραγιαννανίτου, φροντίσι δέ 

καΐ Ιξόδοις τοί Πανοσιολογιωτάτου και Σεβαστοί Γέροντος κυρίου κ. Γερ* 

μανοί Ιεροδιακόνου τοί Λαυριώτου, δι* εξόδων τοί οποίου και δακτυλε- 

γράφησαν κατά τό Σ.Ε. 1930. ΧεΙρ ^Αντωνίου Μ. *Άνωθ. Καυσοκαλυβ. ». 

Άμφότεραι πολυτελέστατα, καλλιτεχνικώτατα καΐ κομψότατα δεδεμέναι. 
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Αλφαβητικός Πίναξ των Ακολουθιών 
χειρογράφων τε καΐ έντυπων * 

Άβρααμίου Όσιου Άριθ·. 113, χ. 
Άγιασμοΰ μεγάλου 52, χ. 

Άγιαομοΰ μικροϋ 37, χ. 

Αγιορειτών Πατέρων 93, 94, 95, ε. 11, χ. 

*Αδριανοδ καΐ Ναταλίας 1, γ. 

•Αθανασίου Αλεξάνδρειάς 32, χ. 
•Αθ-ανασίου Αλεξάνδρειάς καΐ Κυρίλ¬ 

λου 91, ε. 

•Αθανασίου Όσ. Πατρός ήμών 15, 21, 

ΙΟΙ, χ. 2, 3, γ. 
Αικατερίνης και Μερκούριού 38, χ. 

Ακαθίστου 27, 28, χ. 

•Ακακίου Καυσοκαλ. 31, χ. 

•Αλεξάνδρου μάρτ. τοΟ έν Λύδνη 15, χ. 

Αναργύρων Κοσμά καΐ Δαμιανού 5, 24, 

29. χ. 
Αναστασίας τής Ρωμαίας 74, $. 

Άνδρέου Κρήτης 21, χ. 

"Αννης (Κοίμησ. καΐ Σύλληψις) 39, χ. 

"Αξιόν έσιιν 143, ε. 
"Αρτεμίου 83, ε. 20 χ. 

"Αρχαγγέλων 4. χ. 

Βενιαμίν μάρτ. τοδ έν Περσίφ 102, χ. 

Βλασίου ίερομάρτ. 61, χ. 

Γερασίμου τοδ Ιν Κεφσλληνίφ 90, ε. 
Γεωργίου του Τροπαιοφ. 16, χ. . 

Γοβδελαά ί, γ. 

Γρηγορίου Νεοκσισσρ. 30, χ. 

Γρηγορίου'Οσ.κτίτορος Μ.Γρηγορ. 74,6. 

Γρηγορίου Παλαμά 64, 65, 66, 92, ε. 3 χ. 

Δημητρίου Μυροβλύτ. 3, 16, χ. 

Ευαγγελισμού 41, 101, χ. 

Ευθυμίου, Ιγνατίου, Ακακίου, Όνου- 

φρίου Μαρτ. 80, ε. 
Ευθυμίου Σάρδεων Ιερομάρτ. 77, ε. 
Ευστρατίου καί λοιπών 4 Μαρτ. 6, 7, 20 χ. 

Ευφημίας Μεγαλομ. 85, ε. 

Ήλιου Προφήτου 47, χ. 

Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου 92, χ. 

Θεοδώρων Τήρωνος καΐ Στρατηλ. 20, χ. 

Θεοτόκου Κοιμήσεως 13, χ. 

Θεοτόκου Κουκουζελίσσης 7, γ. 

Θεοφανείων 52, χ. 

Θεοφανοΰς βασιλίσσης 85, ε. 

"Ιεροθέου "Επισκ. "Αθηνών 82, 91, ε. 

Ίωάννου Θεολόγου 19, χ. 

Ίωάννου Κουκουζέλη 30, χ. 

Ίωάννου Χρυσοστόμου 16, χ. 

Ίωάσαφ και Βαρλαάμ 1, γ. 

Κηρύκου καΐ Ίουλίττης 83, ε. 
Κωνσταντίνου καί "Ελένη; 15, χ. 
Μακαρίων ΑΙγυπτίου καΐ Άλεξονδρέως ^ 

30, 38, χ. 
Μανουήλ, Σαβέλ και "Ισμαήλ 79, ε. 
Μαξίμου Καυσοκαλυβ, 14, 89, χ. 

Μαρίας Μαγδαληνής 71, ε. 
Μαρίνης Μεγαλομ. 69, ε. 
Μάρκου "Εφέσου 86, ^37, 95, ε, 80, 88, χ. 

Ματρώνη; Χιοπολ. 83, ε. 
Μεγάλου Κανόνος 27, 40, χ. 

Μεθοδίου Κων/πόλεως'Ομοληγ. 75, ε. 

Μελετίου "Αντιόχειας 87, χ. 

Μεταμος)φώοεως 13, 41, χ. 

Μιχαήλ Μολε’ίνου 38, χ. 

Μιχαήλ Συνόδων 8, 18 χ. 

Μνημοσύνου 143, 144, ε. 100, χ. 

Μοδέστου Ίερομ. 78, χ. 
Νείλου Μυροβλύτ. 50, χ. 

Νεκρώσιμος { τών Μοναχών ) 145, 146, ε. 

100, χ. 

Νεοφύτου Μάρτυρος 49, ε. 
Νικηφόρου Κων/πό?..εως 'Ομολογ. 89, ε. 
Νικολάου Άρχιεπ. Μύρων 17, 42, χ. 

Πανιελεήμονος Μεγαλομ. 17, χ. 

Παρασκευής "Οσιομ. 25, 26, χ. 

Παύλου Όσ. Ξηροποταμ. 72, 73, ε. 

1 Τό στοιχείον χ. σημαίνει χειρόγραφον, τό ε. έντυπον καΐ τό γ. γραφομηχα¬ 

νής. Ό δέ αριθμός τον αριθμόν τού βιβλίου. 
2 -Η μάλλον Μακαρίων τών ΑΙγυπτίων, άμφοτέρων δηλονότι, καθό καί η 

•Αλεξάνδρεια Αίγυπτός έστι. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 2Π0ΥΛΩΝ -Ετβί ΚΗ' 13 
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Πέτρου καΐ ’Ονουφρίου 14, 22, χ. 

Προδρόμου (Γέννησις καΐ ’Λποτομή) 46,χ 
Σεραφείμ 'Ιερομ. Άρχιεπ. Φαναριού 

84, ε. 

Σέργιου και Βάκχου 45, ε. 
Σι'μωνος Μυρο(3λυτου 71, ε. 
Σπυρίδωνος Θαυματουργού 78,81, ε. 15 χ. 

Στεφάνου Πρωτομάρτ. 38, 43, χ. 

Συμεών και Σάββα Σέρβων 34, χ. 

Τίμιων Δώρων 72, ε. 
Τραπέζης Κοινοβιακής 110, χ. 

Πίναξ των χειρο7^ά^ρων Μηναίων 
κατά την τάξιν τοΰ Μηνολογίου ^ 

Μην Άριθ. 
Σεπτέμβριος. . 61 

"Οκτώβριος ...... ····»·*> • · · « · 4 « 4 . 75 
Νοέμβριος. .... Τόμ. Α’ 1-15 ... . . 67 

> . .... » Β' 15-30 ... . . 62 
Δεκέμβριος. .... » Α’ 1-19 ... . . 68 

» . • · * 1 ^ β 20-31 ... . . 69 
Ιανουάριος. . · . . » Α' 1 - 15 ... . . 71 

Ρ . .... » Β' 16-31 ... . . 82 
Φεβρουάριος . . 70 
Μάρτιος. ···«·»«· . 60 

“Απρίλιος. ·<·«··«« . 73 
Μάιος. « 1 « 1 # * β 4 . 74 

"Ιούνιος . . 66 
"Ιούλιος . • 4 « # . . 72 
Αύγουστος. ·4··4·β# . .85 

Τριών Ιεραρχών 17, 36, 42, χ. 

Τρύφϋ>νος Μάρτυρ. 88, ε. 
“Υπαπαντής 72, ε. 

Φιλίππου Αποστόλου 92, ε. 
Φωτεινής Σαμαρείηδος 2δ, χ. 
Φωτίου Πατρ. Κων/πόλεως 76, ε. 
Χαραλάμπους 'Ιερομάρτ. 48, ε. 

Χριστουγέννων 33, χ. 
Ψυχορραγοΰντα (εις) 100, χ. 

Ωρών Μεγάλων, Χριστουγέννων, θεοφα- 

νείων, Πάσχα 54, χ. 

Γέρων ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (Κύπριος) 

Βιβλιοθηκάριος Μ. Λαύρας 

Σημ. ΑΙ υπ’ άριΟ’. 45, 48, 49 ΆκολουΟίαι Νεοφύτου, Χαραλάμπους καί Σέρ¬ 

γιου και Βάκχου εϊναι μέν έντυποι, εΰρηντσι δέ καταγεγραμμέναι μεταξύ των χειρο- 
γράφοίν, ως προείρηται, 

1 Επειδή τά Μηναία δέν έγράφησπν εις την σειράν των έν τφ έντόπφ Κατα- 

λόγφ, άλλα ατάκτως καί αδιακρίτως, φύρδην μίγδην, διά νά καταγραφώσι δέ έν τφ 
παροντι Καταλόγω άά άνατραπή ή σειρά τοϋ αριθμού καί θά έπέλθτι άλλη αταξία 
χείρων τής πρώτης, διά τούτο παραθέτομεν τον ανωτέρω πίνακα προς ευχερή εΰρε- 
σιν αυτών. 

Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων Μ. Λαύρας 

Α'-ΠΙΝΛΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Άββάδες (άγιοι) 268,91, 

«Αβέρκιος (άγιος) 268,25,28. 

Αβραάμ (προπάτωρ Χριστού) 267,18. 

Αγαθάγγελος (άγιος) 268,97. 
Άγά9η(μάρτυς)267,50. 268,105. 2060,4. 

Άγαθόνικος (μάρτυς) 268,169. 

Άγάθων (άββάς) 2050,39. 

Άδάμ 2050,13. 267.96. 268,178. 

*Αδριανός (μάρτυς) 267,88 . 560,1. 

Αθανάσιος δ Μέγας 267,38. 

Αθανάσιος (δσιος δ Αθωνίτης) 20ο4. 

2057,2.3,4. 2060. 2064,1,2. 2118. 529. 

544. 556,4. 557. 

Αθανάσιος (προηγ.) 533. 

Αίας 2138.3. 
Αιθίοψ (δ ξυλοφόρος) 2047,91. 
Αικατερίνη (μεγαλομάρτυς) 267,3. 268,52. 

ΑίλιανοΟ περί ζφων 2136. 

Αίμιλιανός (άγιος) 268,155. 

Ακάκιος (άγιος) 268,127. 
Ακάκιος δ Καυσοκαλυβίτης 2167,7. 

Άχεψιμάς (άγιος) 268,36. 

Ακίνδυνος (μάρτυς) 268,35. 
Άκολουθίσι 543. 544. 560. 2057. 2131· 

2137. 2145. 
Άκολουάίαι τοΰ Όσιου πστρός ημών 

Αθανασίου 561.562. 
•Ακολουθία πλήρης τού Άγιου Μάρτυρος 

Βενιαμίν τοϋ Διακόνου τοΰ εν Περσιφ 

άθλήσαντος 545. 
•Ακολουθία τοϋ Όσιου Θεοδοσίου του 

Κοινοβιάρχου 585. 
Ακολουθία τής Θεοτόκου Ινουκουζελισ- 

σης 566. ^ 
Ακολουθία πλήρης τοΰ ' Αγίου Μελετίου 
Αρχιεπισκόπου Αντιόχειας 530. 

Ακολουθία τής Τραπέζης κατά κοινο- 

βιακήν τάξιν 553. 
Αλέξανδρος (βασιλεύς) 2052,23. 

Αλέξανδρος Εόμορφόπουλος (Λαυριώτης) 

2097,2053,1,16. 

Αλέξανδρος (Λαυριώτης) 2172, 

Άμηρσς Παχόμπεϊτσ 2053,25. 

Άμφιλόχιος (επίσκοπος Πκονίου) 2162,4. 

Άμώς (πατριάρχης) 2047,36. 

Άννα (αγία) 267,11,76. 268,64,158,159. 

Άνανίας (απόστολο;) 268,12. 

Ανάργυροι (άγιοι) 268,83,34. 

Αναστασία (μάρτυς) 267,15 268,71. 
Άνδρέας (απόστολος) 267,6. 263,56. 2048, 

5,11. 
Άνδρέας 'Ιεροσολυμίτης (άγιος) 268,152. 

Άνδρέας ό Κρήτης (δσιος) 2057,2. 

Άνδρέας σσλός (δσιος) 2051,2. 

Άνδριανός (μάρτυς) 268,171. 

Ανδρόνικος (μάρτυς) 268.20. 

Ανεμπόδιστο; (μάρτυς) 268,35. 

Άνθολόγιον 2125. 2133. 

Άνθολόγιον, περιέχον ςισμστικάς ακο¬ 

λουθίας 2123. 

Άνθολόγιον Σερβικδν 2111. 

Ανίκητος (μάρτυς) 268,165. 

Άντίοχος (μοναχός) 2047,39. 

Αντώνιος (άγιος) 2047,19. 2100. 268,92. 

• Αντώνιος ό Μεγας 267,36,37. 

Άνυσία (μάρτυς) 267,26. 

Άπόκρυφον Ρωσσιστι 2104. 

Άποοτολικός Σύλλογος σ. 99. 

Απόστολοι ΙΒ' 268,149. 

Απόστολος Σερβιστι 2117. 

Άρέθσς (άγιος) 268,29. 
Άρέθας δ Φοραωνίτης (αδελφός) 2047,15. 

"Αρειος (αρχιμανδρίτης) 2053,13. 

Αρσένιος (άγιος) 268,87. 

Αρτέμιος (άγιος) 268,26. 

Άσηνας 2047,49. 

Άοτρολογικόν 2147. 

Αυξέντιος (δσιος) 268,109. 

Άφθόνιος (μάρτυς) 268,85. 

Βαρβάρα (μεγαλομάρτυς) 267,7. 268,57. 

Βαρθολομαίος (απόστολος) 2048,7,11. 

Βαρνάβας (απόστολος) 268,139. 

Βασίλειος (άγιος) 267,27. 268,83,94. 

Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνος 2064,5. 

Βασίλειος δ Μέγας 2098. 2128,6. 

Βασιλεύς (επίσκοπος Άμασείας) 268,122. 

Βασιλίσκος (μάρτυς) 268,184. 

Βενιαμίν 545. 

Βίοι Άγιων 2060. 
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Βίοι και Διηγήσεις 2052. 

Βίος, Έγκώμιον κα'ι Διαθήκη οσίου 
Αθανασίου 2064. 

Βίοι και Μαρτύρια Αγίων τοΰ Μηνός 
Φεβρουαρίου 2066. 

Βλάσιος (ίερομάρτυς) 2066,9. 267,52. 

268,107. 

Βονιφάηος (άγιος) 268,70. 

Βυζαντινή “Ιστορία 2062. 2063. 

Γαβριήλ (Ιερομόναχος) 2052,25. 2100. 

Γεδεών Μανουήλ 2064,3. 

Γεννάδιος (ό σχολάριος) 2053,25. 

Γερβάσιος (άγιος) 268,22, 

Γερμανός (ίεροδ. Λαυριώτης) 566,567. 

Γερμανός (ιερομόναχος) 2100. 

Γεωλογία 2129, 

Γεωπονικά 2166. 

Γεωργιανός κώδιΙ 2106. 

Γεώργιος (μεγαλομάρτυς) 2052,25. 268, 

120. 

Γοβδελαάς (μεγαλομάρτυς) 2137. 560,2. 

Γουρίας (ομολογητής) 268,44. 

Γρατιανός (βασιλεύς) 2062,1. 

Γρήγορός ό φιλόσοφος 2150,2,3. 

Γρηγόριος (άγιος) 2150,3. 268,46. 

Γρηγόριος (άγιος Μεγάλης “Αρμενίας) 

268,10,11. 

Γρηγόριος ό Θεολόγος 2098, 2155. 267, 

42. 268,98. 

Γρηγόριος (μοναχός) 2052,3. 

Γρηγόριος Νύσσης 267,32, 268,89. 

Γρηγόριος Πσλαμας 2150 

Γρηγόριος (Πάπας) 2053,23, 

Γρηγόριος (πατήρ) 2047,54. 

Δαβίδ (προφητάναξ) 2098. 

Δανιήλ (άββάς) 2047,58,63. 2051,4,5. 

2052,10. 

Δανιήλ ό Στυλίτης (όσιος) 267,12. 268,65. 

Δέκα μάρτυρες οι έν Κρήτη 267,16. 

Δέκιος (αυτοκράτωρ) 2066,4. 

Δημήτριος (άγιος) 268,31,32. 

Δημόνικος 2158,1. 

Διαθήκη τοΰ Αγίου “Αθανασίου 2059. 

Διάφορα 2053. 2128, 2143. 2146. 2162. 

2164. 2170. 2171. 

Διοκλητιανός (τύραννος) 2053,23. 

Διονύσιος (άγιος) 2056,1. 

Διονύσιος ό αρεοπαγίτης 268,15. 

Διονύσιος (ίερομ. Στουδίτης) 2164,7,8. 

Διονύσιος (προηγούμενος) 523. 533. 

Δίος (όσιος) 268, 156. 

Δούλάς (μοναχός) 2047,63. 

Δίπτυχον Ρωσσικόν 2092. 

ΕΙρήνη (βασίλισσα) 2053,23. 2063,1. 

Ειρήνη (μάρτυς) 268,125. 

Είρμολόγιον Μουσικόν 2165. 

“Εκκκλησιαστικόν Δίκαιον 2067. 

Έκλογάριον 538. 539. 540. 2047. 

“Εκλογή καί “Ακολουθ-ίσι 2140. 

Ελένη (βασιλομήτωρ) 268,133. 

“Ελευθέριος (άγιος) 268,68. 

ΈλισσαΤος (προφήτης) 267,62. 268,141. 

Έλπιδοφόρος (μάρτυς) 268,35. 

“Ενναθά (αγία) 2052,17. 

“Εζέκιος (βασιλεύς Ιουδαίος) 2053,22. 

Έξήγησις “Ελληνικών μαθημάτων 2130. 

Έπιστολάριον 2157. 

Επιφάνιας (μάρτυς) 268,130. 

“Ερμηνεία 2132. 2155. 

“Ερμηνεία Ζωγράφων 2156. 

“Ερμηνεία Μουσικής 2148. 

Εύαγγέλια ΒουλγαριστΙ 2081. 2116. 

Εύαγγέλιον 2054. 

Εύαγγέλιον Ρωσσικόν (έντυπον) 2119. 

Εύαγγέλιον Σερβικόν 2100, 2102. 2112. 

2114. 2Π5. 

Ευγένιος 2047,46. 

Ευθύμιος (όσιος) 267,39. 268,94,95. 

Ευλάμπιος καί Εύλσμπία (μάρτυρες) 

268,19. 

Εύλόγιος (άγιος) 2047,56. 

Εύπλους (ίερομάρτυς) 267,83. 

Εύπραξία (άγια) 268,158. 

Ευστάθιος (άγιος) 268,4. 

Ευστάθιος (επίσκοπος “Αντιόχειας) 

2066,15. 

Ευστράτιος (μεγαλομάρτυς) 267,14. 268,67. 
Εύτρόπιος 2130,7. 

Ευτύχιος (πατριάρχης Κωνσταντινουπό¬ 
λεως) 268,118. 

Εύφημία (άγία) 267,70. 268,3. 

Ευφροσύνη (όσια) 268,7. 

Ευφρόσυνος (όσιος) 2052,16. 
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Εύχαι άγιου Έφραιμ 2049. 

Εύχολόγιον 216. 

Έφραιμ (οσιος) 267,44. 

Έφραιμ ό Σύρος 268,100. 

Ζαχαρίας (πατήρ “Ιωάννου Προδρόμου) 

2065,62. 

Ζεβεδαΐος 2048,9. 

Ζήνων (βασιλεύς) 2164,2. 

Ηθικοπλαστικόν Ρουμανικόν 2099. 

Ηθικοπλαστικόν εργον Ρωσσιστί 2086. 

2094. 

Ήλεκτρα 2138,4. 

“Ηλία Μηνιάτου Πέτρα σκανδάλου Ρωσ- 

σιστί 2083. 

“Ηλίας (προφήτης) 2167,12. 2140,2. 267, 

73. 268,157. 

“Ηράκλειος (βασιλεύς) 2047,40, 

“Ηρώδης (βασιλεύς) 268,172. 

“Ηρωδιάς 268.172. 

Ήσαΐας (μοναχός) 2146,4. 

Ήσαΐας (προφήτης) 268,128. 

θολέλεος (άγιος) 268,132. 

θέκλα (άγία) 2052,17. 268,6. 

Θεοδόσιος (όσιος) 267,33. 268,90. 

Θεοδώρα (όσία) 2047,76. 2164,2. 

Θεόδωρος (μεγαλομάρτυς) 267,97. 268,179. 

Θεόδωρος (οσιος) 268,119. 

Θεόδωρος ό Στρατηλάτης 2066,6. 

θεόδοιρος ό Τήρων (μεγαλομάρτυς) 

2066,12. 

θεοτοκάριον 2120. 

Θεοτόκος 268,49,50,116. 

θεοφσνεια (άγια) 268,86. 

Θεοφάνης (άγιος) 268,115. 

Θεοφάνης (μοναχός) 2050,7,9,24. 

Θεόφιλος (πατριάρχης “Αλεξανδρείας) 

2047,31,37, 

Θεωνόίς (άββας) 2052,11. 

Θηκαρδς 2056. 

θωμάς (απόστολος) 267,112. 268,16. 

2048,2,11. 

“Ιακώβ (δ “Ιουδαίος) 2147,12. 

“Ιακώβ (προπάτωρ) 267,18. 

“Ιάκωβος(απόστολος) 2048,9,11. 268,123. 

“Ιάκωβος (δ Πέρσης) 267,4. 268,55, 

“Ιγνάτιος δ Θεοφόρος (άγιος) 267,45. 

268,69,101. 

“Ιεζεκιήλ (προφήτης) 2062,2. 

“Ιεροδιακονικόν 2161. 

Ίλαρίων (άγιος) 268,27. 

“Ιούδας (απόστολος) 2048,8,11. 2052,5. 

“Ιουλιανός 268,145. 

Ίουλιανός (δ έξισωτής) 2128,2. 

“Ιουλιανός (δ παραβάτης) 2047,57. 

Ίουλίττα (άγία) 267,71. 268,153. 

Ίούστα (άγία) 268,14. 

“Ιουστίνος (βασιλεύς) 2051,1. 

“Ισαάκ ό Θηβαίο; 2047,16. 

“Ισαάκ (προπάτωρ) 267,18, 

“Ισαάκ ό Σύρος 2139, 

“Ισίδωρος (μάρτυς) 208,131. 

“Ισμαήλ (μάρτυς) 2069,3. 268,142. 

“Ιωακείμ (πατριάρχης “Αλεξάνδρειάς) 

2052,13. 

“Ιωακείμ (Ρηνάκης) 20.)2,25. 

“Ιωάννης (άββάς). Ήγουμ. Μ. Γιγάντων 
2047,30. 268,102. 

“Ιωάννης (άγιος, άνάργυρος) 267,46. 

“Ιωάννης (Ιπίσκοπος) 2047,53. 

“Ιωάννης (έπίσκοπος “Άρτης) 2053,16. 

“Ιωάννης (έπίσκοπος Κίτρου) 2053,17. 

“Ιωάννης δ Ιλεήμων (άγιος) 268,40. 

“Ιωάννης (δ Θεολόγος) 556,1. 2048,1,9, 

11. 268,8. 

“Ιωάννης Κουκουζέλης 2148,3. 

“Ιωάννης (Μητροπολίτης Ναύπακτού) 

2053,16. 

“Ιωάννης (όσιος) 2051,1. 267,74. 

“Ιωάννης δ Πρόδρομος 2065,62. 267,56, 

65,89. 268,5,102.146,172,173. 

“Ιωάννης Τσιμισκής 2064,5. 

“Ιωάννης δ Χρυσόστομος 2065,1. 267,43. 

268,42,99. 

Ίωάσαφ καί Βαρλαάμ 560,1. 

“Ι03β (δίκαιος) 268,126. 

“Ιωσήφ 268,78. 

Καινή Διαθήκη 2058. 

Καλύτινοι (;) (μάρτυρες) 268,9. 

Κανών “Αναστάσιμος τοΰ Πάσχα 541. 542. 

Κανών ιαμβικός εις την 'Υπαπαντήν 547. 

548. 549. 
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Κανών “ΙαμΡικό; εις τήν ίιψωσιν τοϋ 
Τιμίου Σταυροί δδΟ. 5δ1. 552. 

Κάρπος (άγιος) 268,21. 

Κέλσιος (άγιος) 268.22. 

Κηκιλία (αγία) 268,51. 

Κήρυκος (άγιος) 268,153. 

Κήρυξ (άγιος) 267,71. 

Κλιίμης (άγιος) 268,97. 

Κλήμης (ίερομ.) 267,41. 

ΚλΐμαΙ Ίωάννου 2154. 

Κοδρδτος (μάρτυς) 267,59. 

Κοντάκια καΐ οΐκοι 267. 268. 

Κορημη^νος Άνδρέας 2069. 

Κοσμάς (άγιος) 2158,3. 

Κοσμάς καί Δαμιανός (άνάργυροι) 267,67. 

Κουφο ■ ΠαρΟένης 2128,19. 

Κυριακοδρόμιον 2065. 

Κυπριανός (άγιος) 268,14. 

Κύριλλος ό Άλεξανδρείας (άγιος) 268, 
93.138, 

Κύριλλος (Λαυριώτης, προηγούμενος) 

2053,1,5,6,9,10,23. 2064,6. 

Κίρος (άγιος, Ανάργυρος) 267,46. 268, 
102. . 

Κύρος (βασιλεύς) 2130,9. 

Κωνσταντίνος δ Μέγας 2062,1. 2063,1. 
268,183. 

Κωνσταντίνος Παλσιολόγος 2063,1. 

Λάζαρος (άγιος) 267,103. 268,181. 

Λάζαρος (Γερ. Λαυριώτης 0 έκ Σκύρου) 
2054. 

Λαυρέντιος (μάρτυς) 267,81. 

Λαΰρος (μάρτυς) 267,86. 268,168. 

Λειτουργία 2135. 2142. 2144, 2149. 2151. 

Λειτουργία Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου 
2074. 2082. 

Λειτουργικόν εκκλησιαστικοί περιεχομέ¬ 
νου 2071. 

Λεόντιος (μάρτυς) 267,64. 268,143. 

Λέων ό “Ισαυρος 2053,23. 

Λέων (Πάπας Ρώμης) 267,54. 268,110. 

Λέων δ Σοφός (βασιλεύς) 2047,7. 2052,23. 

Λεωνίδης (μάρτυς) 268,144. 

Λικίνιος (δ δυσσεβής) 2066,6. 

Λογγΐνος (άγιος) 268,23. 

Λόγοι 2158. 

Λουκάς (εύαγγελίοτής) 2065,39 53. 268,24. 

Λουκάς 6 νέος (δσιος) 2066,5. 

Λούκιος (άββάς) 2047,77. 

Μάγερ Φίλιππος 2044,5. 

Μακκαβαίοι (άγιοι) 267,78. 268,161. 

2128,3. 

Μακάριος (άββας) 2047,99. 

Μακάριος (άγιος) 2047,10. 

Μακάριος (δ Ρυιμαϊος) 2052,1. 

Μακάριος (παπάς) 2157. 

Μάλχος (μοναχός) 2052,14. 

Μανουήλ (άγιος) 268,142. 2069,3. 

Μανουήλ ό Κομνηνός 2146,19. 

Μαξιμιανός (τύραννος) 2053,23. 

Μαξιμΐνος (βασιλεύς) 2066,12. 

Μαρία (άγια) 2052,17. 

Μαρία ή ΑΙγυπτία (δσία) 267,61. 268,117. 

Μσριάμνη (αγία) 2052,17. 

Μαρίνα (μάρτυς) 267,72. 268,154. 

Μαρίνος (άββάς) 2047,46. 

ΜάρΟ^α (άγια) 2052,17. 2057,1,2. 

Μαρκέλλας (άββάς) 2052,11. 

Μαρκιανός, Μαρτύριας (μάρτυρες) 268,30. 

Μάρκος δ Άίίηναίος (ασκητής) 2052,12. 

Μάρκος (εύαγγελίοτής) 268,121. 

Μάρκος (ηγούμενος πέτρας) 2053,21. 

ΜατΟ'αίος (Απόστολος κσΐ Εύαγγελίοτής) 

2048,4,11. 2065,20,36. 268,45. 

.Μαρτινιανός (δσιος) 2066,11. 267,53. 

268,108. 

Ματρώνσ (όσία) 268,38. 

Μάρτυρες ^0 οΐ έν Κρήτη 268,72,73. 

Μάρτυρες μ 268,114. 

Μάρτυρες μβ' 268,113. 

Μαύρα (αγία) 268,124. 

Μαυρίκιος ό βασιλεύς 2047,34. 

Μεθέορτα τοΰ οσίου παιρός ήμων *Α·9·α·· 

νασίου 563. 564. 

Μεθ-όδιος (αρχιεπίσκοπος) 267,63- 268, 

140. 

Μελέτιος (επίσκοπος Αντιόχειας) 2066,10. 

Μερκούριος (άγιος) 2052,7. 

Μεταμόρφωσις 268,163,164. 

Μηναΐον 2141, 

Μηναίον Λύγούστου 528. 

Μηναΐον των ιβ' μηνών, άρχόμενον άπό 
τοΰ Μαρτίου 2069. 

Μηναία 525. 2122. 2124. 
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Μήνας (άγιος) 268,41.^ 
Μηνολόγιον τοϋ ολου ενιαυτοί 533. 

Μητροφάνης (άγιος) 268,137. 

Μιχαήλ (αρχών Βουλγαρίας) 2128,9. 

2167,9. 
Μιχαήλ Δούκας (βασιλεύς) 2063,2. 

Μουσικοί κώδικες 2075. 2095. 2169. 557. 

558. 559. 
Μυροφόροι (γυναίκες) 267,113. 

Μύρων (δσιος) 267,82. 

Μώκιος (μάρτυς) 268,129. 

Μωσαϊκόν τοΰ ενιαυτοί 534. 

Μωϋοης 2050,3. 2128.19. 2167,12. 

Νείλος (Αθωνίτης) 2050,6,7,8.24,26. 

Νεκτάριος (μοναχός) 2146,6. 

Νήπια (άγια) 267,25. 268,80,81. 

Νηφων (δσιος) 2047,5. 

Ναζάριος (άγιος) 268,22. 
Ναθ-αναήλ (απόστολος) νδέ Σιμών 

2048.10. 
Ναταλία (μάρτυς) 267,88. 

Νίκανδρος 2128,8. 

Νικήτας (άββάς) 2047,102. 

Νικήτας (μάρτυς) 268.2. 
Νικηφόρος (μεγαλομάρτυς) 2066,7. 267, 

51. 268,106. 
Νικηφόρος (δσιος πατριάρχης) 268,136. 

Νικόδημος 545. 

Νικόλαος (άγιος) 267,9. 
Νικόλαος (αρχιεπίσκοπος) 2146,16. 

Νικόλαος δ Γεωμετρης 2147,3. 

Νικόλαος (δσιος) 268,60,61,62. 

Νικολής 2158,2. 

Νομοκάνων 2163. 

Ξενοφών (άγιος) 2059,2. 

Ξενοφών (δσιος) 2162,8. 

ΟΙδίπους 2138,5. 

Όκτώηχος Σέρβική 2113. 

Οίκοι βλ. Κοντάκια 
Όλυμπιάς (αγία) 568,168. 

Παϊδες Ζ’ (άγιοι, οΐ έν Έφέσιρ) 268,53. 

Πανηγυρικόν Γ' 554. 

Παντελεήμων (άγιος) 267,77. 268,160. 

Παντελεήμων Λαυριώτης (μοναχός) 2064,2. 

Πάπυλος (άγιο;) 268,21. 

Παράκίνησις 2172. 529. 

Παράκληοις διπλή 536. 
Παρακλητική 2152. 2153. 526. 527. 

Παρθένοι Ζ 268,144. 

Πατάπιος (άγιος) 267,10. 268,63. 

ΓΙατερικόν 2050,2051,2168. 

ΠαυλΙνος (επίσκοπος) 2047,47. 

Παΰλο; (άββάς, δ απλός) 2047,104. 

Παϋλος 2146,6. 
Παΰλος (απόστολος) 2065,6ο. 2066,15. 

267,67. 268,148. 556,4. 2048,6,11. 

2017,72. 
Παΰλο; (αρχών Ίλλούστριος) 2047,74. 

Παΰλο; (μοναχός) 2140,3. 
Παΰλο; δ Όμολογητής (άγιος) 268,37. 

Παΰλο; Παυλίδης (Λαυριώτης) 2065,64. 

268. 2166. 2128,19. 2168. 554,14. 

2053,26. 
Πάχων (γέρων) 2047,93, 

Παχώμιος (πατήρ) 2047,20. 

Πελαγία (δσία, ή πόρνη) 268,18. 

Πεντηκοστάριον 532. 

Πέτρος δ Άθ-ωνίτης (άγιο;) 2121,2. 

Πέτρος Αλεξάνδρειάς (Ιερομ·) 267,2. 

268,54. 
Πέτρος (Απόστολος), 267,35,67. 268,148. 

556,4. 2048,611. 2065.63. 

Πηγάσιος (μάρτυς) 268,36. 

Πίνδαρος 2138. 

Πίωρ (άββάς) 2047.105. 

Πλάτων (μάρτυς) 268,47. 

Πλούταρχος 2128,7. 

Ποιμήν (άββάς) 2047,17,61. 
Πολιαμόβσκι Ιωάννης (Ρώοσος) 2064,1. 

Πολυέλεος 2159· 
Πολύευκτος (μάρτυς) 267,31. 268,88. 

Πολύκαρπος (δσιος) 2(37,50. 268,111. 

Πρσξσπόατολος ΒουλγαριστΙ 2118. 

Πρόβος (μάρτυς) 268,20. 
Προκόπιος (μεγαΐ.ομάρτυς) 267,69. 268, 

151. 
Προτάσιος (άγιος) 268,22. 

Ρωμανός (Ιερομάρτυς) 268,48. 

Ρωμανός δ ποιητής 268,13. 

Σάββας (Ιερομόναχος) 2132. 
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Σάββας Λαυριο^της (Ιεροδ.) 2048. 

Σάββας (οσιος) 267.8. 268,58,59. 560,3. 

Σαβέλ (άγιος) 268,142. 269,13. 

Σαβώριος |βασι?νεύς Περσών) 2052,17. 

Σαμσρϊης 267,117. 

Σεβηριανός (άββάς) 2047,27. 

Σεραπίων (άββάς) 2052,9,12. 

Σέρβιος (οσιος) 2050,24. 

Σέργιος και Βάκχος (άγιοι) 268,17. 

Σίμο^ν (αμαρτωλός) 2058,2. 

Σι'μων (Απόστολος) 2048,10,11. 

Σισώης 6 Μέγας (οσιος) 2057,4. 

Σλαβικοί κώδικες, από 2070 κ.έ. 

Σολομών 2053,22. 

Σπυρίδων (άγιος) 267,13. 268,66. 

Σπυρίδων (Λαυριώτης, ιατρός) 2069,3. 

Στέφανος (άγιος) 267,79. 

Στέφανος ό Νέος (όσιομαρ.) 267,5. 268, 
162. 

Στέφανος (πρςυτομάρτυς) 267,22. 268,79. 

Στέφανος (Φιλόσοφος) 2047,29. 

Στιχολογία 546. 

Στοιχεία τοΟ Ικκλησισστικοΰ δικαίου. 
Προλεγόμενα, προοίμιον 2055. 

Στοιχεία Θεολογίας 2068. 

Συμεών 6 Θεοδόχος (άγιος) 267,49. 2128. 
554,1. 

Συμεών (μοναχός) 2052,13, 

Συμεών (οσιος) 2057,1,2. 2066,13. 267,74. 

268,135. 2051,1. 

Σχοινάς Σωτήριος 2064,2, 

Τσϊσία (μσκαρία) 2050,23. 

Τάραχος (μάρτυς) 268,20. 

Τιμό·9·εος (άγιος) 268,124. 

Τιμό0·εος (απόστολος) 267,40. 268,96. 

Τίτος (απόστολος) 267,87. 268,170. 

Τρεις Παϊδες (άγιοι) 267,17. 

Τριώδιον 2126. 2134. 531. 

Τροπάρια 2108,2109. 

Τρύφων (μεγαλομάρτυς) 2066,3. 267,147. 
268,103. 

Τυπικόν 523. 524. 

Τυπικόν Λαύρας 565. 

ΦεβρωνΙα (δσιομάρτυς) 267,66. 268,147. 

Φιλόθεος (πατριάρχης) 2053,20. 

Φίλιππος (απόστολος) 2048,3,11. 268,43. 

Φλώρος (μάρτυς) 267,86. 268,168. 

Φωκάς (άγιος) 267,75. 

Φώτα (άγια) 268,85. 

Φώτιος (άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό¬ 
λεως) 2053,4. 

Φώτιος (μάρτυς) 268,165. 

Χαιρετισμοί και παράκλησις είς την Θεο¬ 

τόκον 567. 

Χαράλαμπος (Ιερομάρτυς) 2066,8, 268,107. 

Χριστόφορος (μοναχός) 2070. 

Χρυσόστομος (προηγ.) 2097. 

Χρονογράφος 2061. 

X" Ίωάννου Ιωάννης 2064,5. 

Ψαλτήριον 2073 . 2080. 2087. 2088. 2093. 

2101. 

Ψαλτήριον Βουλγσριστΐ 2079. 2096. 

Ψαλτήριον ΣερβιστΙ 2077 . 2089. 

Ωριγένης 2053,8. 

Ώρολόγιον Σερβικόν 2090, 

Β’- ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΩΝ ΕΡΓΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΩΔΙΞΙΝ 

Αβραάμ (οσιος) 556,4. 

Άέτιος (κόμης άμιδηνός) 2053,24. 

Ά'θ'ανάσιος ό ’Α'θ'ωνίτης (οσιος) 2058,1. 

2059.1. 2064,3,4,5. 2111. 2143,2. 
544. 

Άθ-ανάσιος (Αλεξάνδρειάς) 2050,20. 
2121.1. 2162,3, 

Αθανάσιος (πατρ. Κωνσταντινουπόλεως) 

556,4. 

Αίσωπος 2130,4, 

Αμβρόσιος Ίβηρίτης (μοναχός) 2157. 

Άμφιλόχιος (Ίκονίου έπ.) 2168,3. 

Αναστάσιος ό ταπεινός 267,93. 

Άνδρέας Κρήτης 2121,1. 554,8. 

Ανδρόνικος (Δρουγγάριος Βίγλης) 2146. 
17. 

Αντίπατρος (έπ. Βόστρων) 2065,62. 

Αριστοτέλης 2053,10. 2084. 
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Βαλσσμών 2053,18. 
Βορ>Λάμ (μοναχός) 2146,15,16. 
Βασίλειος ό Μέγας 2085. 2103. 2108. 

2144.2. 2162,5. 2164,8. 
Βασίλειος (έ-ΐ. Σελεύκειας) 2158,6. 554,9. 

Βλεμμίδης βλ. Νικηφόρος. 

Ο&ΐϋΠίεΙΙί 
Γαληνός 2053,10. 
Γεράσιμος ’Ιωαννούλης (Ιερομ.) 547, 
Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης 2172. 536. 

537. 566. 567. 
Γερμανός (ίεροδ. Λαυριώτης) 2127, 
Γερμανός (πατριάρχης) 2053,16. 554,2. 

Γεώργιος 2167,4. 
Γρηγέντιος (άγιος) 2050,37. 
Γρηγόριος ό θεολόγος 2065,58,60. 2069,3. 

2128,2,6. 
Γρηγόριος Νεοκαισσρείσς 2121,1. 

Γρηγόριος δ Νύσσης 2121,1. 
Γρηγόριος Παλαμάς 2150,1,2,3,4. 554,11. 

556,4. 

Δαμασκηνός (ύποδ. Στουδίτης) 554,4,12. 

Δαπόντες βλ. Καισάριος. 

Διαλία 2053,10. 
Διονύσιος (Ιερομ., δ έκ Φουρνα) 2156. 

Εύγενικός βλ. Ιωάννης, Μάρκος. 
Εύλόγιος Κουρίλσς 2060. 2063. 2064. 
Έφραίμ δ Σύρος 2047,21. 2049,1. 2056,3. 

2145,3. 2162,8. 
Εύστάθ^ιος (επίσκοπος) 2053,12. 

Ζωναράς ’Ιω. 2053,18. 2146,19. 

Ζωναράς (Δρουγγάριος Βίγλης) 2146,4, 

5,6,7. 

'Ηλίας Μηνιάτης 2083. 

*Ησίοδος 2138,2. 

Θεμίστιος (δ φιλόσοφος) 2128,5. 
θεοδώρητος (επίσκοπος “Αντιόχειας) 

2167,3, 
Θεόδωρος Άγαλλιανός (διάκ.) 2146,13. 
Θεόδωρος Δάσκαρις (βασιλεύς) 2056,2. 
Θεόδωρος (πατριάρχης Θεουπόλεως Με¬ 
γάλης Αντιόχειας καί πάσης Ανατο¬ 

λής) 2053,18. 

Θεόδωρος (Πτωχοπρόδρομος) 2167,11. 
Θεοφάνης Πρόκοβιτς (άρχιεπίσκοπος Νο- 

βγοροδίου) 2097. 
Θηκαράς (μοναχός) 2056,1. 

■Ιάκωβος (μοναχός) 554,10. 
Ιάκωβος Πρικανάς (ιερομόναχος) 2053, 

20. 
Ισαάκ (άββάς) 2164,7. 
Ισαάκ δ Άργυρός 2147,10. 
Ισαάκ (επίσκοπος Νινευί) 2139. 

Ισοκράτης 2158,1,2. 
Ιωακείμ (πρωτοσύγκελλος έ| “Ορτακίου) 

2067.1. 
■Ιωάννης ό Δαμασκηνός 2148,1. 
Ιωάννης (Ευαγγελιστής) 2058,2. 
Ιωάννης (δ Ευγενικός) 2053,1. 2146,10. 

556,2. 
Ιωάννης Κουκουζέλης 559. 
Ίο)άννης (πατριάρχης) 2053,21, 
Ιωάννης δ Χρυσόστομος 2047,8,25. 2053, 

19. 2066,10,15. 2074. 2082. 2103. 2108. 
2121.1. 2130,3,7. 2135. 2142,1. 2144,1. 

2149.1. 2151. 2158,4,5. 554,13,14. 

Ίωαννούλης βλ. Γεράσιμος. 
Ίωάσαφ (Ιερομόναχος Πάριος) 2167,14. 

Ιωσήφ 556,1. 
•Ιωσήφ δ Ύμνογράφος 2152. 

Καισάριος Δαπόντες 2167,11. 2062,1. 

2063.1. 
Καλέκας (Μαν.) 2132. 
Κολλιόπιος δ Κρής 2137. 
Κλαύδιος ΑΙλιανός 2136. 
Κλεομήδης 2053,10. 2147,1,3. 

Κλεόπας Διονύσιος 2067,29. 
Κορέσιος Γεώργιος 2167,1. 

Κοσμάς 2128,19. 

Κοσμάς (Ιερομόναχος) 557. 
Κοσμάς δ ταπεινός 267,84. 268,166. 
Κουρίλας βλ. Εύλόγιος. 
Κύριλλος (άγιος) 2053,2. 
Κωνσταντίνος Δαπόντες βλ. Καισάριος. 
Κωνσταντίνος Καβάσιλας (άρχιεπίσκοπος 

Δυρραχίου) 2053,17. 

Λεόντιος (επίσκοπος Νεαπόλεως Κυπρου) 

554,1. 
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Λέων (βασιλεύς) 554,7. 

Λουκιανός 2130,2. 

Μακάριος ό Αίγυπτιος 2047,9. 

Μακάριος Μακρής (ίερομ.) 556,4. 

Μακάριος (οσιος) 2146,14. 

Μακρής βλ. Μακάριος. 
Μαλαξός βλ. Νικόλαος. 

Μάξιμος (άγιος) 2146,12. 

Μά|ιμος (Ιερομόναχος, Πελοποννήσιος) 

2065.1,2,20,39,59,63. 2066,14. 

Μάρκος (άρχ. Εφέσου) 2146,1,2,3,18. 

Μεθόδιος επίσκοπος Πατάρων 2047,7. 

Μηνιάτης βλ. Ήλίας. 

Μιχαήλ (Νοτάριος της Μ. Εκκλησίας) 

2147,5. 

Μοσχόπουλος Μανουήλ 2138,2. 

Νείλος (άγιος) 2050,10. 

Νεκτάριος Βλάχος 657, 558. 

Νεκτάριος (πατριάρχης Κωνσταντινουπό¬ 

λεως) 554,5. 

Νικήτας 6 φιλόσοφος 2155. 

Νικηφόρος Βλεμμίδης 2159, 

Νικόδημος 6 Νάξιος (δσιος) 656,3,4. 

Νικόλαος Δοχειαρίτης 657,558. 

Νικόλαος (Μαλαξός) 2148,2. 

Ξενοφών 2130,6. 

“Ομηρος 2053,10. 

Παΐσιος (επίσκοπος 2ταϊγών) 2064,5. 

Παμβώ (άββας) 2050,35. 

Πάμφιλος (ίερομάρτυς) 2053,8,9. 

Πατερικόν βιβλίον 2050,2051. 

Παύλος (απόστολος) 2052,5. 

Παύλος (δσιος Ξηροποταμινός) 550, 

Πέτρος Λαμπαδάριος 2070,2. 

Πέτρος (πατρ. Αντιόχειας) 2146,9. 

Πίνδαρος 2138,1. 

Πλάτων 2053,10. 

Πλούταρχος 2053,10. 2128,4. 

Πρόκλος (άγιος) 2121,1. 

Πρόδρομος βλ. Θεόδωρος. 

Πτωχοπρόδρομος βλ,.. Θεόδωρος. 

Ρωμανός ό Μελφδός 267,94,95,107,110, 

120. 268,38.39.74.76.78,80.85,104,114, 

149,174,177,182. 

2άββας (δσιος) 524. 

Σγουρής Ιωάννης 556,4. 

Σίβυλλα 2053,10. 

Σόλων 2053,10. 

Σοφοκλής 2138.3,4,5. 

Σπυρίδων Λσυριώτης (Ιατρός) 523. 

Στέφανος 2070,2. 268,31. 

Συνέσιος 2128,1. 

Σωκράτης (Φιλόσοφος) 2053,10. 

Σωφρόνιος (άρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων) 

2053.3.9. 

Ταράσιος (άρχιεπ. Κωνσταντινουπόλεως) 
554,6. 

Φίλις 2053,10. 

Φώτιος (πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) 

2128.9. 2146,20,21. 2167,9. 

Ψελλός Μιχαήλ 2053,5. 2063,2. 

Γ' - ΠΙΝΑΞ ΓΡΑΦΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Άθ·ανάσιος 2135. 

ΆΟ-ανάσιος Αθωνίτης (οσιος) 2059,2. 

Αθανάσιος (μοναχός) (;) 2064. 

Αμβρόσιος Πβηρίτης (μοναχός) 2157. 

Αντώνιος (μοναχός) 566. 567. 

Γραξαντίνος Πέτρος 2132. 

Γρηγόριος Ε' (πατριάρχης Κωνσταντινου¬ 

πόλεως) 554,11. 

Δαπόντες Κωνστ. 2063. 

Διονύσιος Ψάλτης 525. 

Ευθύμιος (ίεροθιάκων) 553. 

Ζαχαρίας (ϊεροδιάκων) 2128,19. 

Θεοφάνης (ιερομόναχος Καρύχζης) 2165. 

Ιερόθεος (ιεροδιάκων) 547. 

Ίίοπκείμ (πρίυτοσύγκελλος εξ Όρτακίου) 

2067,1. 
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Ιωακείμ (Σιμωνοπετρίτη:) 2172. 

•Ιωάννης (πρεσβύτερος) 2141. 

•Ιωσήφ (Ιερομόναχος) 2152. 

’Ιωάσαφ μοναχός ’Αγιοσαββίτης 2047, . 

2048. 20.50,1. 2051. . . . 

Κοσμάς (προηγ.) 554.4,12. 

Κυπριανός (μοναχός) 533. 

Κύριλλος Λαυριώτης ό Πελοποννησιος 

(προηγ.) 2061. 543. 

Λεόντιος (Ιερομόναχος) 2054. 

Μεθόδιος (ιερομόναχος Ήλιοπολιτης) 

2069,3. 

Μιχαήλ ό Παλάτης 2058,2. 

Νείλος (αμαρτωλός) 2057,1. 

Νικόλαος Κισχαγιας 2158,7. 

Όρέστης (μοναχός) 548. 

Παρθένιο; (ιερομόναχος) 2137. 2143. 

Παύλος (ιατρός Λαυριώτης) 586. 550. 

Παχώμιος (ιερομόναχος) 2164. 

Ραφαήλ (ίερομ.) 2140. 

Χαρίτων (Ιερομ.) 2069,3. 

Δ' - ΠΙΝΑΞ ΚΤΗΤΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Αντώνιος (άγιος 6 έν Κερατέςι) 2111. 

2121. 

Γεράσιμος (ιερομόναχο; Ρώσσο;) 2094. 

2097. 
Γρηγόριος (Ιερομόναχος ό έκ Σκοπέλου) 

2103. 2170. 2171. 

Διονύσιος (μοναχός) 2187. 

Ιωάννης (Κρητικός) 2108. 
•Ιωαννίκιος (μοναχός, άγιογράφος) 2156. 

Ίωάσαφ Σιμωνοπετρίτης (μοναχός) 2158. 

Λαύρα (Μονή) 2111. 2114. 2118. 

Μεθόδιος (Ιερομόναχο;) 2069,8. 

Ναθαναήλ (προηγούμενος) 2098. 

(Χ'’)Νικόλαος δ Ζαγοραϊος (Ιεροδ.) 2130,9. 

Σάββας (ήγούμενος) 2103. 

Στέφανος (προηγ. Λαυριώτης) 2168. 

Τιμόθεος (πνευματικός) 555. 

Φωτεινός (νοτάριος τής Μεγ.Έκκλ.) 2053. 

Ε'-ΠΙΝΑΞ ΚΕΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

2141 1392 

2132 1483 

2117 1434 (;) 

2113 1560 

2146 1578 

2053 1602 

2063 1614 

2164 1619 

2140 1630 

2137 1678 

2135 1687 

2054 1690 

525 1717 

523 1740 

2104 1748 

531 1749 

2163 1750 

2128 1759 

533 1759 

2ί1? 1773 

556 1783 

2074 1784 

541 1800 

532 1836 

2158 1839 

544 1841 

526 1847 

543 1849 

527 1855 

2067 1871 

2 η μ οι πίνακες Α' - Ε' συνετάχθησαν υπό τού κ 

Μανάφη, φοιτητοϋ τής Φιλολογίας. 

2050 1878 

2051 1878 

2048 1879 

2047 1880 

204? 1888 

206? 1904 

2127 1918 

2172 1956 

Κωνσταντίνου Α. 



ΟΗΚΟΝΙΟΟΝ ΒΚΕΥΕ 

άε ΟΓίΐεοοπιιιι ίπιρεΓ^ίοΛπ^, ίΐΒ αηηο 1341 3(1 ίΐηηιιιη 1453 

0 οο<ϋθ€ ναίΐο&ηο 162 

Έ^άίάϊί Κ&γιπηηάυδ-Ι,οεηεΓίζ Ο.Ρ. 

ΟΙίΓοηίοί {Γαίίίηεηίαπι ςαο·3 ίη Ιαοε,η ρΓοίεπηιπε βοπρΙΠΓη β3ΐ ίη 
0 10 ο, Γβαίο 6(; νοΓδο, οοάίοιδ ναίίο&ηΐ §:Γα6θί 162 (οΠαΠ. $. XVI) 

Ηαια5 00(3103 ρπιη. ραΓ3 (£.1-84^ οοπ3£εΙ ίβδοΐοιιΗδ πονοηι. δορίοιΒ 
ΡΠΙΏΙ 8ΐιη£ ςαιπιοη63; αίΕΐπιαδ Η^ϊίοΙ: ίοΗα ςαΐπςυο (δι-84»). Οοίανυβ 
βδί ςιι&£€Γπιο *. Ιπΐ6Γ ϊΒίαπι οί αΐ£ίπιαηι ΐηβΟΓίΕ 3αη£ £οΙΐ& άαο ( 79 6*: 8ο) 

ςαι, οΐιηι 3ώΐ ηιιηο νίχ οοΗεοΓβηΐ. 1$ί^ ςυαπ(3ο οο(3ία 
Εάιυηο£&8αηϋ, ρηΓπαιπ ίοΓίΒβΒο 8οηρειΐΓ& ν&035α£2. ΑίΕοΓαπι (3θ3ϋπιρ£αηι 
6Γ3ί οχ βΙιο ΙιδΓο, ΐπ (^πο ίιΐ6Γ&ί βοχΕιιττι (Ιοοΐπιυηι. Ηοο οηΐιη πππιογο 
&Γ&603 1ιί:ί6η5 (ις') ΐη τη^άιο βαρεηοΓο ιη&Γ§:ίηε, 3π£ε £[ γοΕγο δΐ^πβ- 

ίητ. Ιη ίο1π8 ρΓ^εοεάεπΕίδιιβ Βοηρία &τ^ηί ηοιηίηα ΐιηρεΓ3ΕθΓαπι; ςυοά 
βαρ^εβί £Γε§:πιεηΕιιηι ίηοίρΐί α 8ποεε33θΓε ΤΐιεοάοΓί I Ιν&303Γί3, Ιο3πηβ 
III Οαο3 Βαϋ^Εζε. Αδ ιιηρεηο Ιθ£ΐηπί3 V Ρ^ΐαεοΐο^ΐ 03Ε^Ιο§ιΐ3 νεηΐΕιίΓ 
ιπ Απη^Ιεβ αιΐ3ε (3ε3ΐπιιηΕ ίη Οοπ3Ε^πίίηιιιπ XII, ςαί ουπι ιιηρεηο εί 
ραίηα οοοηΐίΐιιΐ; 3.ά ΡοΠ^πι δαηοϋί Κοπιαηί, άίε 29 Μαη αηπί 1453. 

V Γ ΚΓαηοΙιί <3ε· Ο^ν^Ιίετί ί Οο«ίίοβ3 

ΓίηίοΓι ' ^923) ο^π3εΐ,απΙί^.οΐεΗΐΗηι ίεΙυπι 
ΓοίΖ ? Τ’,·"" οο(3ίοεπι ενοίνο ΒοΙνυπϋιΐΓ 
ί35 ίοΓΪΓ/'’ νί^Ιεί^^πΙ^Γ, ηΐίΐπια, εΐ ρπίείΐι νετί- 
ία3 ίοΓίε ίοΓίπη^. ηπΠο ιηεο ιηεηΐο ηες^ηε ίιΐ8;εηΐο. Ηοο άΐοο πε οτιπι 3ΐιπιιιιί8 

Ι . οοπίεπάεΓο υκϊοεγ, (ΐηΐ1)ΐΐ8 ιπε ηε οοπιροηεΓε ^υΐιίεπι ^πίϊθο. 

η Ρ οίίίοίοΓαπι δβΟΓί Ραΐαίϋ εί ιπΕ^π^ε 
Εοοίεδί^ε Εοπ3ίαπίιπορο1ι£ΗηΕ6, ίΠα ιπ^πΰ ^π&ε ίη ϊγπο ίοΙίο 78^ ρηΙΠΒΓ- 

^άάϊάί'ό ' Τ’Γ ηιείΓοροΙίΙη ΖίοΙιηηΓαπι, άε3ίπεηΕί, ρηπιπω 
αάάιάαΐ: ο ... &.οληπ.ο, ίοΙίο 84 - 

™ιτζ ογλο,™,. .4 0.Ρ :ι:.,ιι 
Ε^οάοη, Ι522.ΧΙΓ.25. ΑΙι& ρΓΟΓβηβ ηιαηηβ ίοΙίυπι 8ο 3πίε εΐ τεΐτο 

α 3π.η.ηο ιπιηπι ΗΕΕεΓίβ ίπιρίεγϋ, νίχ πι.Γ^ίπε τεΙΐοΕο 

Ιάεπι ίιί ιη ηηρεΓαύοηιηι θΕί3ΐο8:ο νη1§:αίί35ίηιο, εάίίο ίη Αρρεπάίεε πά 

~1ΞΓ3'^Τ·3η“οΓη^ 
χΐΓεπι& ΐΒΒεΓϋα 3ΐιπΐ ιη ορεΓο ηιοχ ΐΆΜάαηάο 3υ6 ααωεπδ ΐ2, 29, 36, 5°. 
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ΤεχίιίΓη, ίη οοάίοε οοηΕίπυε 5θπρ£ιιηι, ρεΓ εειρίΕ^ άί§633ίπιυ5, 

ςαοηιιη βίπ^ιιΐίβ ρΓαεροΒϋίπιυΒ &πηο3 ςηίΐηιε §·ε3ί& 8απί ςη^ε ίη εί3 

η^ΓΓ^ηίαΓ. Ιη ο^Ιεε ηοΕ^νίπιαβ νεΓδπ (ΐιι&ε Ιϋ3Γ&Γίη3 [άεΙενιΕ]. θΓ&εοο- 

ηιιη 8οπρ£οηιπι, ςιιί άε είβάεηι τεδαβ ε§·εΓηπΕ, Εθ5ί;ΐιηοπία &άίεοιιιη3. 

Κ,εοειιΐίοΓίιιη εοηιπιεηί3Γί& ίδί Ε^ηΕιιηι αάάαχίπααβ αΙ)ί Γ68 Ιίοο εχρο- 

5ΐ:ιιΐ3.Γε νί<ΐ6ΐ)3ί:αΓ. ΡΓεΕίηιη 1ΐϋίιΐ8 οριΐ3θα1ί ίΕοίΙε ρεΓοίρίεί (^αί ίοηΐεε 3 

ηοΙ)ί8 ΐ3ΐιά3£θ3 αάίδίΕ, ρΓ&ε5εΓ£ίπι ΟΙίΓοηίε^ ΐ3Γενί&, οοΙΙεοΕα ε£ εάίίει ο. 

εΐΐ.νν, δ. Ιν&ιηρΓΟ εΐ; Ο. Απιαηίο^ 

18. Ε3ΠΐρΓθ3-Κ. Απίδπΐοβ, Βραχέα Χρονικά, Αίΐιεηίδ, 1932. Ορίιβ 
ίδίαά Ι&τκίδΙιίιηιΐΒ οοπιρεηάίο, 3α1ο ΙίΙίεΓίβ Βρ. Χρ. 
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1222.1-1254.Χ.30. 

1. *Εν δϊ τί} Ανατολή με{τά) τον Λάσκαριν ο έπι ύ^νχατρι αντον ί. 8ο 

3 κνρα ΕΙρήντ] γαμβρός αυτοΰ Ιωάννης ο Δούκας 6 Βατάτζης χρονους λβ 

μήνας ί'. 

1254.Χ.30-1258. VIII. 

6 2. Και μζτ^ ανιόν 6 υίός αυτόν Θεόδωρος δ Λάσκαρις ετη δ . ον τον 

νίόν Ίωάννην έτύφλωαεν 6 Παλαιολόγος. 

1258.ΧΙΙ.1-1282.ΧΠ.11. 

9 5. Μιχαήλ Κομνηνός 6 Παλαιολόγος έ'τη κδ\ ού τφ γ' ^'τεί τής βααι· 
λείας έάλω ή Κωνσταντινόπολις παρά τών 'Ρωμαίων εν ό’τει ,ζψ^η’, ^ον· 
λίφ κε', Ινδ. δ\ άπέ'&ανεν 6 Κομνηνός Παλαιολόγος Μιχαήλ ^ν ζτει ^ς'ψ\α , 

12 Ινδ, ια', δεκεμβρίφ ια'. 

1282.ΧΙΙ.11 -1328.ν.24. 

4. * Ανδρόνικος Κομνηνός Παλαιολόγος Μτη... 

15 1281. VI ο. -1320,Χ.12. 

5. Μιχαήλ Κομνηνός Παλαιολόγος 6 νίός αύτοϋ ^τη... 

1328.ν.24-1341.νΐ.15, 

18 6. ^Ανδρόνικος Παλαιολόγος ό νίός αντοϋ, ό κράτιοτος και στρατηγία 

κώτατος. 

1341.νΐ.15-1391.11.16. 

21 7. Και μετ* αυτόν 6 νίός αύτοϋ ^Ιωάννης δ Παλαιολόγος, δν επεγάμ- 

βρενσεν επί τή Ιδία ϋυγατρί Ελένη δ μέγας δομέοτικος, Μωάννης δ Καν- 

τακονζηνός. 

6 «τϊ? ό'. ον [τφ γ' ετει] τον νίόν 

1. ΕΙρήνυ : ΟεοΓβίΐΐδ ΑοΓοροϋΙβ, 15 : 20,6 ΗείδεπΙίεΓβ:. 
2. ετνψλωαεν : 1261.ΧΙΙ.25 ; ΟεοΓ^ίτΐδ ΡαεΙιΐΊϋεΓεδ, ΜίΛ. Ρ&Ι. ΙΠ 10 : I 

190,16- 192,19 Βοηη; Ε. άε ΜιΐΓ&Ιί, Εδδδί άβ ςΙίΓΟΠΟδΓ&ρΙιίε Ιιγζ&ηΙάπβ, ί. II. 

Β&ΐε βί Οεπένε, 1871, ρ. 403 η® 3. 

3. ,ς-ψξη' : ]ε§·. = 1261.VII.2δ ; Βρ. Χρ. 15,2-3 ; θε ΜιΐΓ&Ιί:, 396 η® 19. 

7. επεγάμβρενοεν : 1347.V.21 ; Ιοβηηεδ 0&πί3ε·υζεη·ιαδ IV 4 : ΠΙ29,ΐ5-ΐ8Βοηη ; 

ϋιΐ095 X : 38,19 Βοππ ; νϊζδηΐϊίδΐ^ΐϊ νιεπιεπηί!;, Ν.8., 2 (1949) 286,206-207, εχ 

οοάίεε Μοδί^ιιεηδΐ 426; άε ΜιΐΓβΙΐ, 611 31. 
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24^ 1347.11.3-1354.ΧΙΓ.10. 

8. Καί με&' ικανόν λαμβάνει την βασιλείαν Ιωάννης^ δ Καντακονζη- 

νός ό πεν&ερός αντον, και βασιλεύει ετη η. εστεψε δέ καΐ τόν νΙον αυτόν 

27 Ματΰ·αΐον βασιλέα, δ (5έ Παλαιολόγος εφυγεν εν τή Σαμοϋρακη. 

1353.ΠΙ.17 -1354.ΧΙΙ.10, 

9. ΕΙτα λάϋρα είσιων τήν Πάλιν μετά μιας τριήρονς τή ήμερα των 

ΒΟβαΐων, πάλιν λαμβάνει τήν βασιλείαν, τδν δ'ε Καντακονζηνόν καταβιβάσας 

έποίησε μοναχόν Ιν τή μονή τών Μαγγάνων, μεταμφιάσας τούτον Πωασαφ 

μοναχόν. 

33 1373.ν.6-1376.νΐΙ. 

ΙΟ. Ό γονν Ιωάννης δ Παλαιολόγος ϊγων υιούς δ’, ^Ανδρόνικον, 

Μανουήλ, Μιχαήλ και Θεόδωρον, άνηγόρενσε τόν ^Ανδρόνικον βασιλέα, τον 

36 δέ Μανουήλ ήξίωσε δεσπότην—Μετά δέ χρόνους τινάς, έπαναστάντες άλ- 

;ΐ^;.θίς, κατέαχεν ό πατήρ τόν ^Ανδρόνικον υΙόν καΐ έτύψλωοεν αύτον και 

είχεν αύτόν Ιν φυλακή. 

8. μ^»' ικανόν : 1347,11,3, 3ηηο βεχίο ροδί ΜΟΓίειη ΑηάΓοηίοϊ ΠΤ, 

υη>.« ίη«Γ«Βα. .Βί , ά. Μ^Γ.Ιί, 608 η· 
ά’ΟΓΐεηΙ, 36 (1937) 169 -170, εχ οοάϊοβ ΑΛεηιεπδΐ 1429; νιζ. νΓβπι. 2, ρ. 

286 192-196. έστεψε : ίηιρεΓ&ίΟΓ δ&ΐιιΐ&ίιΐδ εδί Μ&111ι&6ΐΐ3 &ηηο 1353, ρηιηο νεΓε ; 
άε: ΜϋΓ3ΐ1. 640 ηί» 13 ; οοΓοη&ΐιΐδ & ραΐΓΐΕΐΓθ1ι& ΡΗιΙοΙίιεο Οοεοιηο δΐιΤίδοηρδί 
Ιοωο δγηοάιΐΐ βηαΐ 1351, 3ηηο 1354. ιηεπδε Ρεΐ.ηιβπο; ΡαίΓοΙο^ια Οτ^εοα, ΐ. 
151 οοΐ. 764 0; οί. άε Μιιγ&ΙΙ:, 648 η» 12; Βρ.Χρ. 50,ιο-ΐ8. Σαμο^ρ^κΐ} . Βεηι- 

παηι οοηίιικίδδβ Ιοαηηεηι π&γγβΙ: ΝΐεερίιοΓαδ Ογ65ογ&8, Τεηεάαπι 0Βηί3.ειαζε- 

ηϋδ; άε ΜιΐΓβΙΙ: 640 ηΟ 8 βΐ 10 ; δδΠίοΙΙΐΓ&οεδ ηευΙεΓ πιειηιηιί. 
9 εϊαιών... /?α?ωΐ': 1353.ΙΙΙ.17 Ιο&ηηεδ ΡαΐΣίεοΙο^πδ ηοη ΠιΒειη ιηίΓανιί, 

5εά δΐηιιιη ΟΙίΓγδοεεΓαίΐααπι; Εΐ ι·εριι1δδΐιι ραδδαδ ροδί ΐΓεδ άΐεδ Γεοεδδΐί ; Ο^ηΙ. 

IV 35; 111 255.1-256.18; Ογθ^. XXVIII 18 : III 
ααρανΐί 1354.ΧΙ.22 ; Νέος ΈλΙηνομνήμων, 14 (1907 ) 403 ; Οπηί. IV 39 : ^4^^- ’ 

Γτθα XXIX 27 · III 241,17 -242,3 ; εί. Βρ. Χρ. 47,20-2ΐ. μοναγον : 1354.Χ1Ι.10 , 

Νΐος"'Ε™^·ή.<.ν. ΐοε.εΐί.; Ο.ηί. IV 42 : III 306.12 - 307,. ; θΓε,. XXIX 30 : 

111 243,18 -244,3; Βρ.Χρ 50,15. 
10 Άνδρόντκυν ·. 1348.ΐν.11; νΐζ. νΓεηι., 2, ρ. 286,207-908 Μα¬ 

νουήλ : ημίιΐδ 13δ0.νΐ.27 ; Ρενιιε άεδ 6ϊιι3εδ Β5^ζμηίΐηεδ, 15 (19ο7 ) 183. 

ζαΛΙ. 5111113 ρΓΐηιιΐδ ιηειπΐηΐί ϋι-διιιιμδ ρίιρμ V ίη Ηΐίεηδ μά ρμίΓεπι, 
Ινεπΐοηε Ι366.νΐ1 1 ; Ο. Χαγημίάιΐδ. Αηη. εεοί,. 

«ί : ηοιηϊημίΐνο αΒδοΙυίο ηοδίεΓ ίΓεςαεηίίιΐδ τ Αα ί’ 
Βο Χο. 47 44-46 ; Οιιομδ XII : 43.ΐ4 -45.ι; Εμοηΐεαδ ΟΗμΙοοεμηάγΙεδ Ι^: I 36,20 - 

4^4 Ε ΒμΓΐίό; ΠοΓοίΙιεμδ. ΜοηεπιΒμδΐμε ιηείΓοροΙιίδ, Βιβλιον ιστορικόν, 

νέηείϋδ, 1743, ρ. 404. ίιόφλωοεν ■. Οηαμδ, Ο^μίοοεμηάγίεδ, ΒοΓοΛειίδ, Ιοοο. 

οΐΚ. ; εί. Βρ. Χρ. 47,52; 50,9. 
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1376.νΐΙ.-1379.νΐ. 

11. Άποδράς δε τής φυλακής εφνγε και άπήλ&εν εις τον Γαλαταν. 

παραλ.αβόντες δέ οΐ Γενονιται ενισχνσαν αυτόν εν δυνάμει.— *Εν δε τφ 
42 ,<^ωπδ , Ιουλίφ μηνί, λά&ρα ειαήγαγον τούτον εν τή Πόλει, και παραλαβών 

την βασιλείαν τον πατέρα καΐ την μητέρα καϋεΐρξεν έν φυλακή, ώοαύτως 

καί τον δεσπότην Μανουήλ, τον καί τήν βασιλείαν λαβόντα παρ^ εκείνου, 

45 αφότρα έφυλάκισε συν τω άδελφφ Θεοδώρφ. 

1373.ΧΙ.3-1376/79. 

12. 'Ο γάρ τούτων αδελφός Μιχαήλ, 6 και εν τή Τραπεζονντι ελ·βών 

48 και μη παραλαβών, άλλ,’ επιατραφείς, γέγονε γαμπρός τον δεσπότου Τωμ- 

προτιτζα έπι τή ·&υγατρί, καί άπεκτάνϋ·η παρά τον γυναικαδέλφου αότοΰ, 
του λεγομένου Τερτερή. 

1379.VI 0.-VII.1. 

13. Μετά δέ δύο ένιαντονς φνγόντες ίκ τής φυλακής δ τε Ιωάννης 

6 Παλαιολόγος καί οΐ νΙοΙ αντον, κυρ Μανουήλ δ καί βασιλεής καί ό κήρ 

54 Θεόδωρος, άπήλ'&ον είς τον άμηραν "Αμονράτην, νΙόν τοΰ Όρχάνη- καί 
μετ* οΰ πολύ παρέλαβον τήν βασιλείαν. 

46 σφότρα βίο I 

47 ηραπβζοϋνιι οο<1. 

52 δύο [χρόνους] Ινιαντούς 

11. Βρ.Χρ. 15,15-19; 47,54-66 ; 52,31-88 ; Βιιοε5 XII: 45,ι-14 ; ΟΙιεΙο. II : I 

55,4- 57,9; Οβιηβίπαδ Ογ^οηίιΐδ ΐπ βρϊδίηΐίδ αά Οαίορίιεηιιπ εί ε<3 ΗεΙεηΕιη 

Αυ^ΊΐδΐΕπι, Ο. Ο&ιηιηεΙΗ, ΟέπιείΓίαδ Ογιΐοπέδ, ΟοΓΓεδροπάΕΠΟβ, Ραη'δ, 193°* 
ηΟ 25 εί 28. ιόνλίω : 1376. VII,10 ειιΙ 11 ϋΓ^ειη ίπιριι§·πΕΓε οοερίί; Αιΐβπδίΐ 
12 εΕπι ϊηΐΓ&νιί:, ηιεπδε ΟοίοΙιΓί ρ&ίΓειη εί ίΓΕίνεδ ε&Γοεη ηΐΕπείρΕνίΙ. Ιπίε 
ροδΙςπΕίη εν&δεηιπΐ: ΟεηυεπδίΒιΐδ οΒδίάεηι οιΐδίοάίεπάεπι ΐΓΕ^ίάίί ιπ&ϋΓειη, 

ιιπ&(ΐιιε 011Π1 ίΠα ραΐΓθΐιι εΐαδ εΐ δΟΓοι-βδ, εππο 1379 ΕπΙε πιεπδεπι Ιαίίιιιη; 

Οειη. Ογ(1. ίη ερΐβΙταίΕ αά Ηβίεπαιη Αιιο;. ; Ο^πιιηεΙΙί, 28,ΐ2ο-ΐ7ΐ; ν. εΙίΕΐη 
Εηιηιαη. Ρ&ΐ&εοΐ., ίη Ι&ηάΕΐίοπε ίηπε^Γί Τΐιεοάοή ίΓΕίήδ, εά. 8. Ι,ΕίπρΓΟδ, 

Παλαιολόγεια καΐ Πελοποννησιακά, ΐ. III, Αίΐιεηίδ, 1926, 34,8-17, 

12. ελ&ών : 1373.Χ[.11 -15; Μίς1ι&έ1 ΡΕΠΕΓθίαδ εά &ππ. 6882 ; Νέος Έλλη- 

νομνήμων, 4 { 1907 ) 288,22 - 289,ι. Τωμπροτΐτζα : Ν. I ο γ § ε ίη Αηεΐείε Αεεθε- 

ιηίεί Κοπιαπε, δ. Ιϊ, 36 ( 1913 - 14 ) 1043 - 1070 : ί <3 ε ηι ίη ΒαΙΙείίπ άε !ε δεεΙίοη 
Ηΐδίοηςιιε άε ΓΑοΕόεηιΐε τοηπιείηβ, 2 ( 1914 ) 289-307. Ρ. ΜιιΙ&{5ίβν ίη 
Κεναε άεδ ΕίικΙεδ δΙενεδ, 7 (1927 ) 27 -41. 

13. Βρ.Χρ. 15,19-22; 52,34-38; Βηεεδ XII : 45,14 - 46,ιο ; ΟΙιεΙε. II : I 57,9- 
58,6. παρέλαβον ; 1379.νΐΓ.1 ; Βρ. Χρ. 15,21; 52,34. 

24 -10 - 1958 
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1379.νΐΙ.1-1381.ν. 

57 -24. 'Ο δέ κύρ Ανδρόνικος, λαβών τήν τούτον όμόζνγον Μαρίαν, τον 

πάππον Καντακονζηνόν και τήν μητέρα ^Ελένην, απήλϋεν εις τον Γαλαταν. 

καί μεΐ ού πολύ τάχα εΙρήνευοαν, στραφείς ο Καντακουζηνός εις τήν 

60 Πόλιν. 
1391.11.16-1425. νΐΙ.21. 

15. Ή κυρά "Ελένη άποκαρεΐσα, ώς Υπομονή μοναχή κλη&εΖσα, 

βΖ είαήχ^η εις τήν γυναικείαν μονήν τής κυρας Μάρϋας.— Βασιλεύει κνρ 

Μανουήλ 6 Παλ.αιολόγος. οντος πολ,νν χρόνον βασιλεύς γενόμενος τέϋνηκεν 

ετών ρε'. οντος μετά τής γυναίκας τής κυράς "Ελένης τής Σέρβας, τής μο- 

66 νοφΌάλμου, τής φύσει φρονίμου, ^'εννα υιονς ς· . Ίωαννην, Θεόδωρόν, Κων¬ 

σταντίνον τον Δράγασιν, Δημητρών, θωμάν καί * Ανδρόνικον τον λωβον. 

1415.ΐν-V εΐ 1430. νΐϊ. 

1Θ. Ούιος δ κνρ Μανουήλ έκτισε τό "Εξαμίλιον, προ καιρόν χαλα- 

σ^έν, καί παρέλαβε τόν Μωρίαν δλον, καί έν πολέμφ λαβών την Γλαρέν- 

τζαν ίχάλασε ταύτην, πρότερον τον πάπα δντος. 

71 δντος δίο I 

14. V. ΙεδΙίπιοηίε &11&1ίΐ ειιρΓΕ &ά εερ. 13. πάππον...μητέρα ■. 5τχρτ3. εά 
εερ. 11. βίρήνενααν : 138ΐ.ν ; Ρ Γ. Μ ί 10 3 ί 01ι -1 ο 3. Μ η 11 ε Γ, Αοίε εί άίρίο- 

ιηείΕ ρ;Γ8εεε ηιεάϋ εενί, ΐ. II, νΐηάοΤίοηεε, 1862, 344 ρ. 25-27. 
15. άποκαρεΐσα : ρο3ΐ πιοΓίεηι εοηίια^ϊδ (1391.11.16 ), 5εά ηοη δίείίπι. Νεπι 

άίε 20 Ιαίϋ Επηί δε<ιιαεη1ίδ ίη δεηείη νεηείο ΓεείΙεΙίεΐΐΙηΓ ΙίηεΓεε ΟΓ&ΙοΓίβ νε- 

ηβΐί, Οοηδίεηΐΐηοροΐί δΟΓίρΙ&ε, ο,ηί^ιιδ ηεΓΓεΙιεί βε Ιβπι ε5 ίπιρετεΐοΓε (Εηιιηε· 

ηαείε) <ΐΐίεπι εΐ) εία5 πιείτε ( Ηεΐεηε) άε τε ρηΐίΐιεε εικϋΐηιη ίυΐδδε; Αηεΐείε 
Αοεά. Ροιη., 36, ρ. 1109 η'> χχχίν, εχ εεΙίδ δεηείπδ νεηεΐί, Υεπεζίε, ΑγοΙι. δί., 
δεηείο Μί5ΐί42, £. · ιέ^νηκεν : 1425.νΐΙ.21. Ο ε οτ β ί η δ 8 ρ 1ι γ ε η Ιζ ε 3, 

ΟίίΓοηίοοη ηιίηηδ, Ρ.Ο., Ι. 156, εοΐ. 10310-ϋ; Βρ.Χρ. 1,23-27; 15,58-62 ; 38,20-27; 

44,6. ρε' δίε, ρτο οε ; Κεν. έο Β^ζ·, 15, ρ 183. νΙονς : ϋηεεδ XXIII : 134,1-8 ; 

05ε1ο. IV : I 192,11-14; ΟοτοΙΙιεηδ, 406 ; Βρ. Χρ. 50,ΐ8-2θ. λωβόν : ϋιιοεδ XXIX : 

197,4; ΟΗεΙο. IV : I 193,6 ; ΟοτοΙΙιεηδ, 406. 
Ι«τίσ«; 141δ.ΐν.8 - ν.2 ; δρίιτεηϊζεδ 1026Β - Ο ; Βρ. Χρ. 18,4-ιι ; 19,80-8ΐ; 

23,5-12; 27,42-44; Μεζετίδ, εά. Ργ. Βοίδδοηεάε, Αηεεάοΐε Οτεεεε, ί. III, Ρετί- 

δϋδ, 1831, 177 - 179. Επιιηεηηεΐ Ρείεβοΐο^πδ, ΕρίδΙυΙε εά ϋενίά εί Όεηιίε- 

ηηηι ηιοπεεΙιοδ, εά. ίη δίΠο^ε Βίζεηΐίπε ίη οηοτε άί δίΙνίο Οίαδερρε Μετοείί, 
Ροιηε, 1957, 299 -304. οΐον : Εηοεδ XX : 102,ΐ5-2θ ; Οΐιείο. IV : I 173,ιο·ΐ9; 

203,4-8. Γλαρένιζαν : ΗεΒιιίί Ιιεηο ΟοηδΙεηΐίηπδ άεδροίε, άοίειη ηχοπδ ε Οε- 

Γοίο Τοοοο, Κοιηεηίεε άεδροίε, εηηο 1428; δρίιτεηίζεδ 1033 ϋ ; Βρ, Χρ. 9,5-7; 

29,84-36, έχάλασε : εηπο 1430 ; δρίιτεηΐζεδ 1043 Α ; Βρ. Χρ. 9,ΐ4-ΐ5; 29,41-42. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 2ΠΟΥΔΩΝ Έτβδ ΚΗ' 14 



210 ΕΕ7£αιιπ<1ιΐ8 - 7. ΕοβηεΓίζ 

1394- 1402. 

17. "Εν Φραγκία γενόμενος {του) ενωτικος γενέαϋ^αι ού γεγονε, 

δι αιτίαν τοιαύτην \ Ϊΐαϊαζήτης ο αονλτάν, ό λεγόμενος Ήλταρίμ, οίον ί. 

75 αστραπή, κνριεύαας και πορϋήσας κόσμον (δλον) απέκλεισε και την Κων~ 

σταντινόπολ,ιν χρόνους ώς γενέο&αι τό μουζονρι τό σιτάρι άσπρα ρ', 

και ονχ ενρισκετο. 6 γοΰν βασιλεύς άπορήσας, λαβών την δέσποιναν και 

78 μέρος των αρχόντων και τούς βίους αυτών, και εμβάς εις ιριήρη, επί 

Φραγκίαν επορευ&η του ένωύήναι, μόνον βοη&η&ήναι την Πόλ,ιν, καιαλείψας 
τον αδελφόν αυτοΰ εις την Πολιν βασιλεύειν, τον κυρ "Ανδρόνικον. 

1402.VII,28. 

1β. Οι δέ εν τη ίίολει, λιμοκτονη&έντες, 6 λαός άφυγεν. ελαβον δε 

τας κλεΐς τής Πόλεως τινές των αρχόντων και έπορεύοντο έν τφ Κοτυαείφ 

84 πρός τόν σουλτάναν, παραδοϋήναι την ΙΙόλιν. ίλϋών (5δ 6 Περσαρχηγός μετά 

δυνάμεως συνάπτει πόλεμον μετά τον Παγιαζήτου, καΐ νικρ αυτόν έν Εε- 

βαατείφ τη μεγάλη καΐ λαμβάνει τόν Παϊαζήτην ζώντα και λαμβάνει τήν 

87 Ανατολήν καΐ αιχμαλωτίζει πάλιν αύτήν έν έ'τει ,ζ’Τ^δ', ίνδ. δ', μηνί 
δ(ε)κεν(ρίφ) ς·', ήμέρφ παρασκευή. 

1403.νΐ.9-1408.ΙΧ.22. 

90 1Θ, οι δέ τας κλεΐς λαβόνζες άρχοντες ΰπέστρεψαν χαρωποί, μηνυ- 

78 γενέ(^&αι [τό μονζουρι το σιτάρι άσπρα ρ' χαΐ ονχ εϋρίακετο, άπορήοας] ον 
γέγονεν ςί. Ηπ. 70*77. 

79 βοη&ήναι οοά. 

90 χαροποιοί οοά. 

17. απέκλεισε ; 1394 - 1402 ; Βρ. Χρ. 15,45-47 ; Οαο3δ ΧΧΥΙΓΓ : 190,3 ; Ο&βίο. 

II : I 77,11-18. έμβάς ■. 1399.XII.10 ; Βρ. Χρ. 18,ΐ5-ΐ6 ; ο{. 15,51-52 ; Οιιο&β XIV : 

54,23 - 55,4 ; 01ΐ3.1θ. II : I 78,19*22. αδελφόν : 1ε^. αδελφιδοΰν, Ανδρόνικον ; ποη 
Απ<ΐΓθπΐονΐ3, 36(1 ίί1ίιΐ3 61113 ιό τοΰ Ανδρονίκου), 1θ3.ηιΐ68 VII Ρβΐ&εοΐο^ιΐδ, 
Εηπη&ηηβϋδ 6χ ίι-δίΓε ηεροδ ; Ργ. ϋοΙ§:6Γ, ^ο113ηη68 VII, ΚβίββΓ <ΙβΓ 

Ε110Π1&6Γ, Βγζ£ίπ1;ΐηί5ο1ΐ6 Ζ6ίί8θΙιηίί:, 31 ( 1931 ) 21 - 36 ; Ο. Τ. ΚοΗβδ, Ή 
ανταρσία Ίωάννου ζ' εναντίον Ίωοίννου ε' Παλαιολόγου (1390 ), Έλληνιχιί, 11 (1952 ) 

34 - 64. Αηηο 1393 Επιιη&ηιΐ6ΐ Ιο&ηπβπι ηεροίειη αιίορίανϊΐ:; Εβν. Εί. Βγζ., 15, ρ. 

183-184. Ιοαππεδ VII ΠτΙιειη ΐη?Γε85ΐΐ5 εδί 1399,ΧΠ.4 ; Βρ. Χρ. 18,ΐ2-ΐ6 ; οί. 
15,50-54. γενέοϋ·αι ■. ΟυοΕδ XIV : 5δ,ιι-ΐ6. 

18. περσαρχηγός : ΤίπιιΐΓ Εβηΐί. πόλεμον : Απογταε, &τιπθ Βοπίίπΐ 1402, 

ηιΐΛίκϋ 6910, ίπΟϊςΐΐοπε 10, (Ιίε Ιηΐϋ 28, {6ΓΪ& δεχϋα ; δρΙίΓ&πΙζββ 1025 Α; 
Βρ. Χρ. 6,3-4; 41,1-4; 15,47-49. 

19. ήλδεν : 1403. VI.9 ; « επειδήπερ δ μέν άγιος βασιλεύς επανήκεν από τής Ίτα~ 
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σαντες δέ τον βασύ.έα κυρ Μανουήλ ήλϋεν έκ τής Φραγκίας και έλαβε την 

ΤΙόλιν βασιλεύων, τόν δέ κ,ύρ "Ανδρόνικον έατειλεν εν Θεσσαλονίκη δεσπο- 

93 ζείν αύτήν. καΐ κάκεϊ τέϋνηκεν απαις. 

1419.1.19. 

20. Ούζος δ" ό κυρ Μανουήλ ετι ^ώντος τοΰ {πατρός αυτοϋ) στε- 

96 φ&είς βασιλεύς (στέφει) τόν υιόν αυτοΰ κυρ "Ιωάννην έν έχει ,ς’Τ^κδ , ίνδ. ι , 

μαίφ κα'. 
1408.ΙΧ.22-1423.ΙΧ.13. 

99 ^1* *Απο&ανόντυς δέ τοΰ "Ανδρονίκου στέλΛει ό κυρ Μανουήλ ο βα· 

σιλεύς εις Θεσσαλονίκην τόν υΙόν αυτοΰ ύστατον, "Ανδρόνικον τον λωβόν. 

και αυτός ό λωβός πωλεΐ τήν Θεσσαλονίκην των Βενετικών φλ(ωρία) βε- 

102 νετικά ,κ, και έξήλύεν έκεΐ&εν. 

1422.νΐ.11-1424.11.20. 

22. Εις τήν ήμέραν χονιον τον κυρ Μανουήλ έποιησε μάχην δ Μον- 

91-92 τήν [βασιλείαν] τιόΧιν 

92 βασιλεύων : Ιε^, /?σοί4«ύίίί' ? 

101 3η1β φλ. άυο νβΐ ΐΓβδ ΙΐΙΙβΓ&ε άεΙεΕ&ε Ιε§ί ηβςυβιιηΐ:. 

λίας, μεά' ού και αντο; επανήλβον, ιοννιφ δ'... >. Μ£ΐ03Γ3ΐΐδ ΑπογΓ&πΐΐδ ϊη 
00(1. Ρβπδΐαο ζζ. 1379, ί. 74 ; οί. Βρ. Χρ. 15,55-56. 3ρ1ΐΓΒηΙζ63 1025 Β : «βΐί τάί 
άρχάς τοΰ ιβ έτους». Ανδρόνικον : 3ΐιρΓ&, &(1 ο&ρ. 17. χέάνηχεν : 1408.IX.22 ; 

Ργ. ΌδΙ^βΓ, Ορ.οίί., ρ.86η. 1; ίάβιη, Αΐΐ3 άβη δοΙίΒίζΙίβΒίΣηεηι (3β5ΙιεΠίβοη 
ΒβΓ§65, ΜαηοΗεη. 1948. η^ΒΟ, ρ. 86 ; Ο. ΜεΓΟ&ίί ΐη δΕυάΐ Βγζ&ηΙίηί, 2 (1927 ) 

241-242 ; Βρ. Χρ. 47,77-78 ; ν. εΐίαιη Αρρεηάΐοβιη &(1 ΟεοΓ^ίαπι Οοάίηυιη, ρ. 

286 Βοηη. 
20. ζωνχος τον πατρός : Βρ. Χρ. 29,25-26. οτεφύεις : 1373.IX.25 ; Βρ. Χρ. 47,48 ; 

ΐ3Πΐ. Β«ΙΙί3.Μα3 ΐπ ηοΙΪ3 αά Βιιο&πι, ρ. 555 Βοηη. στέφει : Ιοί^υΐ νΐάεΙυΓ άβ 
ηαρίΐίδ Ιοαπηίδ εί: Απη&β ΜοΒοονΐί&ε, (^ιιαε νΐ[& ίυηοΐα β3ΐ; αηηο 1417, ιηεη56 

ΑυδίΐδΙο ; δρΙίΓ&ηΙζεβ 1027 Ο ; Βιιο&5 XX : 98,τ-ΐ6. ,ςΤΰκδ' : &ηί 6924/1416, ίηΟίο- 

Ιΐοηβ 9, αιιΐ: 6925/1417, ίηάίοίϊοηε 10. 
81 “Ανδρονίκου : βνιρΓΒ δά Οδρρ. 18 εΐ 19. Ανδρόνικον βρΙίΓδηΙζεβ 

10250; Βαθ3δ XXIX : 197,1-4. λωβόν : δυρΓδ δά οαρ. 15. πωλεΖ : ι ίανμβον- 

λχύ&η μωρώς και πουλεΖ Θεσσαλονίκην τήν περίφημον και ύαυμαοτήν διά φλωρία χιλιά¬ 

δες πενήντα» ΒθΓθ11ΐ6ΐΐ3, ρ. 406 ; ν. Ρ. ΕειηεΓίε, Εδ Οοπιίηδίϊοη ν(ϊηίΙίεηηβ δ 
ΤΙΐ655δΙοηί(ΐ«ε, Μίδοείίδηεδ Ο. ΟδΙΕΐδΙί, ΐ. III (ΚοηΙεδ ΑπιΕΓΟδίαπί, 27), Μΐ- 

Ι&ηο, 1951, ρ. 221.— < Παρεδό&η ή μεγαΙόπολ.ις Θεσσαλονίκη είς χεϊρας των Λατί¬ 

νων, ήγουν ιών Βενετικών, εν μηνί σεπτεμβρίφ ιγ', τφ ,ς'^λ.α έτει, ίνδικτιώνος α, 

παρα κυρ “Ανδρονίκου, δεσπότου Θεσσαλ.ονίκης, τοΰ Παλαιολόγου» ] οοά. Υδΐ;. βΓ. 

162, ί. 81. 
22.ίίόχ»;»-:14·22.νΐ.11-ΙΧ.6; δρΙίΓδπΙζεδ 1029 Β - 1030 Α ; ΙοδηηεδΟδ- 

ηδη\ΐ3, Βε Εεΐΐο ΟοηδίδπΙίηοροΗίδηο δππΐ δΕ οτίοε οοηάίΐο 6930 (νΐ.ΙΟ-νΐΙΙ. 

24); ροδί ΟεοΓδΐ^πι ΡΙιίδηίζβη, Βοηη 1838, ρ. 457 -479; Βρ. Χρ. 1,ι-71 6,8; 
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105 ραχηεϊς με την Πολιν και ετιολέμηαεν αντην και ονκ ϊσχνοεν' άλλ* δμΰος 
εουμβιβάοϋ'ηααν. 

1430.ΙΙΙ.29. 

103 23. Την δε Θεοααλονίκην 6 σουλτάνος απέκλεισε χρόνους ΰ·', και παοέ- 

λαβεν αντην εύκαιρον ουααν εν ετει ,ςτί,λη', ινδ. β', μαρτίου (κ^'), ήμερα 
τετράδι πρωί τον μεχάλον κανόνας. 

111 1425.VII.21. 

24. Το ίδ τοντο μαύών κυρ Μανουήλ ό βασιλεύς τά τής Θεσσαλονί¬ 

κης λειποϋυμήσας άπέ&ανε. 

1ϋ 1430-1441. 

25, Τον όέ Θεόδωρον, Δράγασιν καΐ Θωμάν δστειλεν είς τόν Μωρίαν 

κήρ *1ωάννης 6 βασιλεύς δεσπόζειν αυτόν, καΐ ό μέν Θωμάς λαμβάνει γν- 

117 ναϊκα τήν του πρ'ιγγιπος θυγατέρα και την αύάεντίαν τον' ό δέ Δημήτριος 

Κατακουζηνον του Στραβομήτη τήν κόρην' ό δέ Αράγασις του αύ&έντον 
Μιτυλήνης, 

117 τον : τον οοίΐ. 

47,88-85 ; Ονΐΰ33 ΧΧνΙΠ : 181.21 -188,9 ί 01ΐ3ΐο. V ; II 7,15 -12,8. εονμβιβάοί^ησαν : 
1424. 11.20, <ϋ6 (Ιοιηίιικο; Βρ, Χρ. 1,ΐ7-ΐ9; 3ρ1ΐΓ3πίζβ3 10300 - Ο; ΒιιοΛδΧΧΙΧ: 
196,2-9, 

23. άπεχΧειαε ■. 1424 ; Οιΐ038 XXIX : 197,4-10, παοέλαβεν : 1430.III.29, ίβπα 
ς^ιίΕΓία, ίπιϋοίϊοπε 8 ; Ιο&ηηβ3 Απ&^ηο3ί&,ϋ6 εχϋΓεπιο €χοί(3ίοΤ1ιβ5δ3ΐο- 

πΐοεπδί, Βοηη, 1838, ροδί Ρ1ιι·3π1ζ6π, 507,2-4; Βρ. Χρ. 21,7-8; 22,3; βρίιτ^πίζεδ 
1043 Α ; Όυο38 XXIX : 198,2 - 201,8. 

24. άπέϋ·ανε : 1425. ΥΠ.21 : 8ρΙΐΓ3ηίζε5, 1031 Ο - Ό ; Βρ. Χρ. 1,23-27 ; 15,58-62; 

38,26-27 ; 44,6.—ϋηε&5 ( ΧΧΥΙίί : 188,9-12 ) ιποΓίεαι ΒιηπίδηιιεΙίδ τείβΓϋ 3.ά 
αηηνιπι 1422 1 

25. πρίγγιπος θυγατέρα : Αππο 1430, ιηεπδε ίΛηνίδΓίο, Τ130Π135, Επυη&ητιείίδ 
ί., Ρ3]3.εο1ο5ΐΐ5 υχοΓειη άιιχίΐ Οδΐΐΐδ,ι-ϊπίΐιιι, ΟεηϋιιΓίοπίδ, ΑεΙίΕίδθ ρηηοΐρίδ, ί., 

Αί&ηίπ&ηι Ζ&οε&η’ει; δρΙίΓδηίζεδ 1042 Β - 1043 Α. Στραβομήτη ■. Βειπείτίΐΐδ 03Π- 

Ϊ3εαζεπαδ, οο^ηοπιεπιο δίΓ&Βοπιείεδ {ί.ε. Βιΐδοο - ϋεπιείΓίαδ ) ; Βαο38ΧΧΥΙΙΙ; 

190,5 ; δρΙίΓ&ιιίζεδ 1029 Α εί Β ; 01ΐ3]ε. λ^ΙΙΙ ; II 159,20-23 ; Ο-εοΓ^ίιΐδ ΡΗταπ- 

Ιζβδ, ΟΙίΓοηίεοη πΐ3ίΐ3δ III 4 : 255,ΐ9-20 εί 283,2 Βοηπ. ΒεπιεΙπαδ άεδροΐπ ρηπίδΐη 
ιιχοι-εηι Ιι&5ηϊί Ζοεη, πι&<?ιΐ3 Οαείδ ίίΐΐ&ιπ Ρ&τίΐδροικίγΐΐπ&πι, δεοίΐπίΐδΐη Τΐιεο- 

άοΓβιπ, ΡαιιΗ ίΠΐ&ηι, Α,δδηϊη&πι; δρΙίΓ&ηίζβδ 1045 Α εϋ 10480. Μιτυλήνης·. 

Αηπο 1441 Οοπδΐ&ηΐΐηιΐδ, ΕιηιηΕπιιεΙΐδ ίίΐΐιΐδ, εΐ 0δί1ΐ3.ΓΪπ3, ΕεδΒϊ άοηιΐηί ΙίΙία, 

Θ&ηίΙαδίδ, (ΙεχϋΓδδ ΐυπχεηιηί:; δρΗΓ&πί,ζεδ 1048 Ο - Β ; Οοπιίηο ΕεδΒί ηοιηεη 
εΓ3ί· Βοπηιαδ ; Βιιο&δ ΧΕΙΥ : 328,ΐο-η. 
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^20 1436.111.25-1448, VI.24. 

2Θ. Ό Θεόδωρος έλ&ών λαβειν τήν ΤΙόλιν, φαρμακευϋείς έν Ση- 

λυβρία τέ&νηκεν. 
^23 1446.ΧΙ.27-ΧΙΙ.10. 

27. οι δε ^ιλλοι αδελφοί ακανδαλιζόμενοι, έδιέβη ό Άμουράτπαιεις 

καΙ Ιπήοε τδ ^Εξαμίλιον καϊ εκούρσενσεν αΰτώ, κα'ι πάλιν είρήνενοαν. ό 

126 δέ Αημή\ριος ήν μετά τον βααιλέως και ήν κατά των Χριστιανών έπίβονλος. 

1437.ΧΙ.27 -1440 II.1. 

28. Ό γοΰν ^Ιωάννης δ βασιλεύς ίδών τήν απορίαν τής Πόλεως επο- 

Ι29ρεύ&ηέν τή Φραγκίμ έν ετει μετά τον πάπα Εδγενίου, καί 

γέγονε σύνοδος ή η'. Ηιπε 6'ε χρόνους β' καΐ ήμισν, δχων μετ’ αΰτοϋ τόν 

Αημήτριον, ώς επίβονλον τής Πόλεως. 

132 1440,11.1. 

29. Έλ-δόντες δέ εϋρον τάς δέσποινας αϋτών τεΰαμμένας. καϊ λαμ¬ 

βάνει ό Δημήτριος τον ’Λσάνη τήν &νγατέρα είς τήν Μεοέμβρια, παρά 

135 γνώμης τής μητρός και τον βαοιλέως, καϊ ενλογειται αϋτήν. καϊ έζ αυτής 

γεννρ ·&νγατέρα τήν "Ελένην. 

121 Πόλιν εχ βασιλείαν 
121 φαρμαχεν&είς [άτιέθανε] έν 

125 βντώ δίο : 1β£. νεί αΐιονς 
126 κατά δυρΓδ νβΓδίιπι; ΐη νεΓδίι κόντρα, άεΐεΐιιηι. 

26 έλϋων : 1436.ΙΙΙ.25 ; δρΙίΓΒτιίζεδ 1045 Α - Β ; βηπο 1443, πιεηδε Βεεεηι- 
1)ή. ΤΙιεοάΟΓαε άβδροΐα ΐίεηιηα β Ρείοροηηεδο ΟοηδΙδπίίτιοροΙΐιη νεηίΐ:, ηοη 
ΐρδ&τη 3151 νίπάίοδίαηΐδ δεά δεΙ^ηι^ΓΪδπι δοοερίηηΐδ ; δρΙιΓίΐηίζεδ 1049 Β ; ι5ι 
&ηηο 1448, ιαεπδβ Ιυηΐο, ρεδίε, ηοη νεηεπο, δ51δίαδ εδΐ; δρΙίΓ&ηΐζεδ 10510; 

Βρ. Χρ. 9,33-24 ; 29,49-50; ΟΙι&Ιο. VII : II 111,16-112,1. 
27. επ^ρδ : 1446.ΧΙΙ.8-9, {επδ δεχία εΐ 5δΐ3Ϊ5&1;ο ; Βρ. Χρ. 4.7-8; 8,17; 

27.76-84 ; δρίιταηΐζεδ 1051 Β ; Βρ. Χρ. 9,19-22; 29,45-48 ; Βηεδδ ΧΧΧΠ : 222,21 ■ 
223,14; <ίε ΜιίΓδΙΙ, 863 η» 6. ^π//5ον;.οίΓ : ν. βρΙίΓ&ηΙζεδ 1049 Α ■ Ο, &ά &ηη. 

1441 -1443 ; Οΐιηΐο· VI : Π 80,ΐ9 ■ 81,ίο. 
28. «πορδν^»?: 1437,ΧΙ,27; δρίιτηηίζεδ 1406 Α ; δίΙνεδίεΓ δνΓορηΙιΐδ IV; 

67 - 68 ΟΓβί^ΙιΙοη ; εί. Βρ. Χρ. 6,ιι-2ΐ ; 11,5-6; 27,95 ; 50,21-22. Γ/λτιβ ■. ΓενβΓδίαδ 
εδί 1440.1 31 ηαΐ II.1 ; δρΙίΓδηίζεδ 1048 Β ; δγΓορηΙηδ Χί 10 : 328 Βρ. Χρ. 

6,20-21; 19,36-37. έπΐβονλον : δΐιρΓη 3.(1 ε&ρ· 27 ; Βοτοίΐιείΐδ, 407 ; « και ο βασιλεύς 

εΐοέβη εις τό εδικόν τον κάιεργον, και επήρε καί Αημήιριον τον δεσπότην, ως κακοζρο- 

πον, δτι έφοβεΐτο νά μην κάμη εις τήν βασιλείαν σκάνδαλα, ώς και αλλαις φοραΐς... 

29. ^ μετά δέ δύο χρόνους ήλϋεν ό βασιλεύς εις τήν Πόλιν... και ηνρε τήν δέ¬ 

σποιναν Μαρίαν άπεθαμένην... δμοίως καί 0 δεσπότης ηϋρε τήν γυναίκα τον άπεύαμέ- 

νην...» ; ΒοΓΟίΙιειίδ, 407 ; εί. Βυοδδ XXXI : 215,ΐ2-ΐ4 ; δρΙίΓ&ηίζεδ 1048 Α. 
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'ΐ 1449.νΐπ.-XI. 

138 30. Παο'χκλη&εΙς ίέ ΰπο τοϋ ^ασιλέως δεδωκεν αντφ τον Μωρέαν 

μετά τον άδείψον αντον κυρ Θωμά, τον δε Δράγαοιν είχεν εν τη Πόλει τον 

βασιλενοαι. 

141 1448.Χ.31-1449.ΠΙ.12. 

31. *Απέϋ^ανε δε ό κυρ *1ωάννης 6 βασιλεύς εν ετει ,ςτ^,νζ', Ινδ. ϋ^', 

νοεμβρίφ α', καΐ λαμβάνει την βασιλείαν Κωνσταντίνος 6 Δράγασις. ζή δε 

144 ή μήτηρ αυτών κυρά Έλενη, Υπομονή μοναχί) είς τοϋ ύπο βασιλέως. 

1450.ΙΓΙ.23-1451.1.31. 

32. Θνήσκει δε και ό Μονρατπαίεις εν ετει (,ς)?ίίνϋ·', Ιανουαρίφ λ', 

147 ήμερα, ααββάτφ. -θνήσκει δε και ή μήτηρ του βασιλέως κνρά Ελένη. 

1451.1.31--1453. ν.29. 

33. Γέγονε δέ αύΰέντης 6 Μαχονμετπαίεις, καΐ κτίζει τά Νεόκαοτρη 

150 και κλείει τήν Πόλιν καί λαμβάνει ταύτην πολέμφ έν ετει ,ς'·^ξα', Ινδ. α', 

μαΐω κ'&', ήμέρρ. γ' πρωί. 

1458 -1459. 

153 34. οι δέ άδελφοί {αδτοϋ, αυ&ένται) τοϋ Μωραίως, αχιαΰ-έντες άλλή- 

λων, καΐ δ μϊν Δημήτριος συμβουλή ^Ασάνου {ήϋ·ελε) νά λάβη γαμβρδν τδν 

σουλτάναν καΐ παραδώση τδν Μωρέαν, καΐ άηώλεται των Χριστιανών το 

156 γένος ίν μαχαίρρ. 

144 νπο δίο : 1β§·. είς τοϋ νίον την βαοιλτΐαν ? 

154 Άσάνον [λαμβάνειν] νά λάβη 

30. δέδωκεν : 1449. VIII ο. ; δρΙίΓ&ηΙζεδ 1052 Β ■ Ο ; Βρ. Χρ, 9,35-.<(6 ; 50,27 ; 
Οΐα&ΐο. VII : II 141,7-23. 

31. άπέΰ(χνε : 1448.Χ.31 ; 8ρΙΐΓ&ηίζ63 1051 Ό ; Βρ. Χρ. 9,25-27 ; 29.51-52 ; Ότι- 
ε&δ ΧΧΙίΙ : 223,1-20 ; Οΐι&ΐο. νΠ : II 140,23-24. 

32. Μονράζπαιει,ς : 6959/1451.1.30, δ&51)αίο. ϋϊδίεπίίαπΐ α ποδίΓΟ οβίβη, 

ηεο ίηί6Γ βε οοπδεηΐΐιιηΐ: : Βαο&δ ΧΧΙΙΙ : 229,ιο·η (6958,11.2 ); Βρ. Χρ. 36,ΐ8 

(6959.11.6, 3&5ΐ33ίο); 37,ΐ4 (6959.11.3); δρΙΐΓ3πίζε5 1053 Α (6959.11); Βρ. Χρ. 

9,37-38 ( 69 59.ΙΧ.10 ) ; 29,58 (6959.IX.11 ) ; « ιό ν&', φεβροναρίψ ί, άπέθανεν δ αμοι- 

ρας Αμονρατπεης είς την ' Ανδριανονπολιν » ; οο<1. ν^ΐ. ^Γ. 162, ί. 81'' . Ελένη 

"Γ 1450.ΙΓΙ.23 ; δρΗπαπΐζεδ 1052 Ο. 

33. κτίζει ■. 1452.ΙΙΙ ; 8ρΙΐΓ3π(;ζε3 1060 Β - Ο ; Βρ. Χρ. 3,22-23 ; 25,10 ; 27,88 ; 

33,50 ; 45,16-17; 47,89-90 ; Οιιο&3 XXXIV : 237,17 - 238,1; ΟΙιεΙο. νπΐ: II 147,ι-ΐ9.’ 

54. παραίώσ»/ : 1460.ν.3ϋ; Βρ, Χρ. 12,13-17; 27,106-Ι07; οί. δρίΐΓ&ηίζεδ 
1068 Ό ■ 1069 Β ; Βιιο&δ ΧΙ,ν : 340,3-9 ; ΟΙιαΙο. IX : 227,17 - 228,9. 
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Ο1ιι-οηίοοη Βιενε 

1470.ΙΧο· 

35. Ό »'ε αύώς τέΰνηκεν Ιν ΆδριανουΜει, μίτονομααΰεΐί Λαυιδ 

159ρο.αζόί. 14β0.νΐΙ·ΧΙ. 

3β -Ο δί κυρ Θωμά; ίφνγε Ιν Φραγκ.ία, καΐ όντως άπώλετο ή βαα- 

ιό μαμάϊμι. 

35. '3’ρ®/ΙΐΪ"ΐ069Τ- 1070>^9· 

χρησμός : Βΐΐς&3 ΧΙνΙΣ : 3ΐ8,ι2 - 319,15. 



έτυοΕδ βυκ εε οεανό ραεαι8 

ΕΕ ΟΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΟΡΕΕ 

ΕΕ 8ΙΟΜΑ 

ΙνΕ 3ΐίίηΐ3. έΐ&ΐί: ιιπε 53.11ε άα 0Γ3.ηά Ρ3ΐ3Ϊ3 δειηΐ-οίΓευΙαι'Γε, βρρείέε 
αϊπ5ϊ Ρ3Γ δαΐίε άε 53 τεδδεηιΐιΐ&πεε 3ν0θ Ιε ΙεΕΙίΓε δΐ^ηΐΕ, εη εΓθΪ353ηΙ; 

(1ε Ιαηε. Ι,ε ΟοηίΐηυαΕεπΓ άε ΤΗέορΙίΕπε’ ΕΗηΒιιε ε Τΐιέορίιίΐε (829- 

842) 5Ε εοπδίΓααίΐοη εΐ 5οη ΕίΓίΓηίΕΐιίοη, Ερρυ3'έε ρβΓ (ΙίνεΓδ οΙίΓοηί- 
(3αειΐΓ5, ηε δεπιΐϊΐε ρβδ εοη[ε5!:Εΐ3ΐ0. Β’ΕαίΓε ραΓί, 1ε5 ΡεΙπε® είΐεηΙ;, 
ρΗΓπιί^ 1ε5 έάΐΠοεδ οοπδίΕπΙιίηίεηδ άυ Οτο,ηά ΡβίΕΐδ Γΐάίΐζοη, Ιε 
νεδίΐΕΪΓε. Ιε Κ31)ε11εγϊο5, Ιε δΐ^πΐΕ εΐ Ι’ΟεΙοβ. ςαε 1ε3 τέ^ΕοίευΓδ άεδ 
Ρ&Ιγϊε βΐεηΐ: Ιϊΐεπ επ νιιε 1ε δΐ&πιΕ άε Τΐιέορίιΐΐε, 1ε ί3Ϊ£ ρ3Γ3η εεΠΕίη, 

πίΕΐ^Γέ 1 ορϊπΐοη άΈΒεΓ5οΐ£^ II π’γ ευεϊε ρ33, εη είίεΙ, 3η ΟτΒπά 
ΡεΙεϊβ ά ΕαϋΓε δΕίΙε άε οε ηοπι. ϋε ρΐηδ, άβηδ ΓέπηΓηέΓΕίιοη άεβ 
Ρ&Ιγϊε. Ιε δί^ηΐΕ άε ΟοπδίΕπίΐη Βε ΟΓΕπά ε3ΐ: δΐ^-ηβίε επ ηιεηιε Ιειηρβ 
ςυε άίνθΓδ εάίίΐεεδ, 5ί£αέ3 ά3Π8 ΙεΒ ρ3Γ3§ε3 άα δί§:πΐΕ άε ΤΗέορΙηΙε, 

ΟΟΠ1Π1Θ ΓΙάίΙεοπ, 1ε Κε^εΙΙεποβ ε£ Γθ3£ο5 Αα 3αΓρΙη3. ί1 ραΓβίί’ 

^νέΓέ ςαε Ιε δΐίϊηΐΕ εχΪ3ί3ί£ άέ]έ έ 1’έροςυε ά’ΐΓέπε (797-802). 5Ϊποη 
3οη5 οε ηοπι, άη πιοίπβ 8οα3 Ιε ποπι ά’ΗέηιίονοΙβ, επ ΐέπιοΐ^ηΕ^ε άε 
ΟέάΓέπε εΐ: άε Ι,έοη &Γ3τηπΐ3£ί1ί:ο3 \ ϋ’βρΓέΒ οεδ οΗΓθπΐςηειΐΓ3. ο’βδί 
άεΓπέΓε υπε άαΐΐε άε ΓΗέιπΐογοΙε, βρρείέ, ρΙα5 ίΆτά δΐ&πιβ. (ϊα ΐΓεηε 
ηναιί: οαοΐιέ άε 8·Γθ35ε3 5οπιπΐ63 ά^αΓ^εηΙ:, ροΠΓ Ιεβ 3οα5ΕΓ3ΪΓε ε Ιε εαρΐ- 

άιίέ άε 5ε3 ιπΐπί5£Γ63. Ο’εδΕ εποοΓε, άη τεβίε, 3οη5 5οη Εηοίεη ηοπι 
ά Ηέπιίογοίε, ςηε Ιε Βίνιε άε3 Οειέπιοπίεβ άέδί^πε 1ε ρίπδ δοανεπί 1ε 
δί§·Π1Ε. 

ΡηιηΐίΐνεπιεηΙ;, ΙΉεπιίογοΙε άενΕΐί; ε1:Γε ηπε δΟΓίε άε ^ΓΕπά ΙιεΙΙ 
5εηΐ]οΐΓοιιΐΕ!Γε εΙ: οοηνεΓΐ, δίΐηέ νεΓ5 1’εχίΓ6Πΐίί;έ ε5£ άε Ιε ^-αίεπε άε 
ϋΕρΙηιε εί; τεΐΐέ ε οεΠε ^^εΙογϊο ραΓ ΓΑΙίδίάε. Οοιηπιε ΡΗέιηίογοΙε έΐαΐΐ 

^ ΤίίΘορΙι. Οοπί. Ι40-Ι4Ι. αί. δί^πιέοη - Μ3§ΐδί;θΓ 640; Ι,εο &γ3πιπι. 22ς 
^ ΡΓ6§:εΓ, 8θΓίρΙ. οηκ. ΟΡ, Π, 145. 

^ ® I. Εΐ3βΓ3θ1£, Εβ ΟΓ&ηά Ρ&ΐΕΪδ άε ΟοηδΙ&ηΙίπορΙβ εί Εε ΕΐνΓβ άεδ 
ΟεΓεπιοπίεδ, Ρβπδ ιςιο, 124, η. 3· 

„„ ^ Ε’Οδίοδ 86 ίΓΟϋναΐΐ: ρΓέβ άε Ι’Ε^Ηδε άιι δεί^πευΓ εί ποπ άη εόίε άε 

1 Ε^ΐΐδβ Νοηνεΐΐε. οοπιπιε ροηΓΓ&ΐί Ιε ίαΪΓε δηρροδεΓ υπε Ιεοίηπε δϋρεΓίίοίβΙΙε 

άα ίεχίε : και το Ωατόν, το προς την Νέαν κείμ8%·ον και μέχρι τής Σιδηράς. 

^ ΟβάΓ. II, 31 ; Εεο ^Γ&ηηιη. 2θ2. 
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ηΐνε^α ίε Ια Βαίειίε άε ΒαρΗηέ, έΙενέε (3=αη έΐα^τβ, ϋ άεναίΐ βίΓε 
Ιαϊ-ιπέπιε εοηαίΓαίΙ έκαΐεηιεηΐ έΐα^ε. Ε’Ηέπ,ϊεγεΙε πιεΙΙάΐΙ εη οοιη- 
ηιαοίεαίίοη 1ε ραΙαΪΒ άε Ώαρίιηέ ανεε Ιεα εάιΐιεεα 5ΐ1ηε5 η 1 εαΐ. 

Τ,οΓαοα-ά Ια ίίη <3α ΥΙο ίίέείε, ΙααΙίη II ( 565 - 57») εοηαΙηι.ΒΐΙ 1ε 5η1οη 
ά’ΟΓ εί 505 Εππεχεδ, οχέ^ηί ΕΪηδϊ ε οοίέ άη ρε1ει5 άε ΒΕρΗηε αη 
ηιεινεΐΐΐεϋχ ραΙηία, 1ε ΡαΙηΙδ δαειέ, Ια εοηιπηιηίεηΐίοη εηίΓε 1 ηηαεη 
εΐ 1ε ηοανεΕίι Ραΐαΐδ δε £11 Ιοηί ηηΙυΓεΙΙεαιεηΙ; ραΓ ΓΗεηηεγεΙε, ηιηδΐ 
αηε άε ηοη,ΙίΓεηχ ϊΐίπέΓηΐΓεδ άη Εϊνιε άεδ Οέιέπιοη.εδ εη £οηΙ £οι. 
Μεηιε αριέδ Ιεα ίηπονηΐΐοηδ άε ΤΗέορΙιίΙε, εε £ηί ΙοηίοιίΓδ ΙΉεηηεγεΙε 
οηϊ αδδαια Ια Παίδοη εηΐιε Ιεδ άεηχ ραΐαΐδ, πιηίδ ΙΉέιηϊεγεΙε ίηΐ 
οεΙΙβ εροίΐηε εοηιρΙέΙειηεηί ΐΓϊηδίοΓίηέ ρηι Ια ΟΓεηΙιοη άα δίκαια, 

οοπιπιε ηοηδ Ιε νεΓΓΟπδ. _ _ 
Ι,οΓδςηε ΤΙιέορΚίΙε οοπιηιεπςΕ 568 ίΓΕνΕπχ, 1 Ηεπιιογοίε^ είΕΐί, 

οοιητηε οη Γ& άι£. ηηε 5Εΐ1ε εη άειηί οβΓοΙε, έΙενεε δΠΓ έίδ&ε. Τΐιέορίιιΐε 
ίίί ένΐάοΓ Ιά ρ^Γίΐε οεηίΓΕίε άε 5ε116 εί, 3οη5 ΓοηνεΠηΓε ρΓΕίιςαεε, 

άί5ρο33 1ε ρΐ3ί3ΐ6, Ι39πε11θ οοοηρί^ΐί Εΐη3ΐ Ρέίη§ε ίπίέηεηΓ. ρΗΪΕίε, 
εηο1θ3ε άΕπε ΓΗέχηιογοΙ^ εί ρ3Γ δηίίε πιοίηδ νΕδΙε, έί^ιί, οοπιπιε Ιηι, 
βη άεπιί οοΓοΙε άε ΙΉέιηίογοΙε 3ίη3ί ένίάε; ί1 ηε τεδί&ιΐ ρίπδ ςηε Ιε 
ροηΠοηΓ εη ίοηπβ άε ΟΓΟΪδδΕπί άε Ιηηε. Ο^εδΙ ε οε ροηηοηΓ ςηε 1 οη 
άοηπΕ 1ε ηοπι άε δί^πΐΕ, ^ ε^ηδε άε 3& ΓεδδειηΙ^Ιβηοε Ενεο 1ε δι&ηΐΕ 
αΓοο, επ εΓοΐδΒΕπί: ΙηηΕΐΓβ Ιηΐ &η53Ϊ. Βε δί^ϊΠδ. η’έίΕΐί, εη δοιηιηε, 

ςη’ηηε ε&Ιεπε εη Ιιέπιίογοίε. εηίοηΓ&ηί 1ε ρΙιίαΙε εΐ 1ε άοιπιπΕΠί. 

1,6 ροαΓίοηΓ εχΙέηεηΓ άη δί^πΐΕ έΐαίΐ: ίεΓπιέ ρΕΓ_ηη ιηηΓ Γονεΐη 
άε ρΐαςηεδ άε ιηΕΓΐ)Γε ροΙγοΙίΓΟτηε; 30Π ροηΓίοηΓ ΐπΙέΓΐεηΓ. άη οοίε άε 
Ι3 ρίιΪΕίε, έίΕΪί \>οτά6 ρατ ηηε οοΙοηηΕάε, ςηί δοηίεπΕίί; Ιε ίοιί άε 
Ι’έάίίίοε. Οείίε οοΙοηηΕάε είΕΐί: ίοΓΠΐέε άε 15 οοΙοηηεδ εη πιΕΓ&Γε άε 
ϋοΙίΐπιΐΕ, ιπεγ13Γ6 Ι^Ιεπο ε νεΐηεδ νΐοΙείΙεδ, νϊΐίε άε Ρ^Γγ^ΐε, νοίΒΐηε 
άε δγηπαάα’. II εδί ρΓθΐ33ΐ3ΐε ςη’ηηε ΙΐΕΐαδίΓΕάε εχΐδίΕΐί εηίΓε Ιε3 

οοΐοπηεδ. Ο’εεί ε οΕηδε άε οείίε οοΙοππΕάε ςηε Ιε ΟοηίιππΕίεηΓ άε 
ΤΙιέορΚΕπε^ Ερρείΐε 1ε δΙ&πιΕ ο τοδ Σίγμα περίστυλος. ΡγΙβ ΙδοΙέηιεηί, 

1ε δί^πΐΕ ΓεριέδεπίΕΐί εχΕΟίεπιεπί 1ε ίοΓπιε ά’ηη ΟΓΟϊδδαηί ΙηπαίΓε, άοηί 
1ε5 οοΓπεδ, εηο1ο5Εηί 1ε ρΙιίΕίε, έΐαΐεπί άΐπ^ίέεδ νεΓδ Γοαεδί. ΟοηδίάέΓε 
άαηδ δοη εηδεηιΜε, 5επ5 ίεηΐΓ οοπιρίε άε ΡεχοανΕίΐοη οεηίΓΕίε. 1ε 
δί^ηΐΕ οοηδίΐίηΕΐΙ ηη νέπίΕ^Ιε Ηέηιίογοίε, οοπιηιε ρπηιιΐινειηεηί, 
ε1ογ3 ςηε 1ε ρΙιίΕίε π’εχΪ3ίΕίί ρε5 εηοοΓε. Ο’εβί ροηιςηοι Ιε Ειυγθ άεβ 
ΟεΓέιηοηΐεδ οοηίΐηηε, ηΐΕΐ^Γέ 1ε ίΓΕΠδίοΓΠίΕίΐοη ίΕίίε ρεγ Τΐιέορίιιΐε, α 
άοηπεΓ 1ε ποηι άΉέπιΐογοΙε 3, ίοηίε 1ε οοηδίΓηοίΐοπ. 

1 Ε86Γ5θ1ί, ορ.οΐϊ., ηο, η. 3 εί ΓεΕέΓεποεΒ. 

* ΤΗ. Εοηΐ. ΐ4ΐ· 
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Ι)’ερΓ65 06 (^ιιί ρΓέοέάε, ϋ π’εδί ρα5 ΐηιρο53ΪΒ1ε άε οοπεΐΠεΓ Γββ- 

56Γίίοη άε5 οΙίΓοηΙςαΘίαΓδ, α££πΙ)ααηΙ; α ΤΗέορΗϋε Ια ίοπίΐαΐΐοη (ϊη 

8ΐ§:ιπα, ανεο οεϋε άεδ ΡαΕπα, τεροΓίιαπΙ: α ΟοηεΕαπΕΐη Ιε Ογ^γκΙ ΓΗοπ- 

ηειίΓ ά'ανοΪΓ Ιίαΐΐ οεΐ: έίϋίΐοε^ Οη ρεαΐ £αρρο36Γ ςαε ΟοηβΙαπΙίη Ιε 

ΟΓαπά εοη3(;ΓαΪ5Ϊ1: ΓΗέπιΐεγεΙε εΐ; ^αε ΤΗεορΙιΐΙε 5ε ΙίΟΓηα α ηιο(ϋΠεΓ 

Ια άίΒροδΐίϊοη ά63 ϋευχ, επ έΙεναπΙ; Ιε δΐ^ηια εί εη ΟΓεαπΙ; Ια ρΗαΙε. 

Ι^ε 3ϊ§-πια, αρρεΙέ Ηέιηίε}'εΙε, αρραΓαιΕ (3απ3 1ε Ι,ίνΓε άεβ ΟέΓο- 

ιηοηΐε5 εοπιηιε υπ νέπέαΐ^ϊε αίΓίαπι οπεηϊαΐ άα Ρα1αΪ3 (Ιε ϋαρίΐηέ. 
Ο’εβί; ρΕΓ Ιε 8ΐ§πια ςαε Ροη ρα35αΐΐ; ροιίΓ 3ε τεπάΓε (3ιι Ρα1αΪ5 δαοΓε ^ 

ΒαρΗηέ ; ε 631; ε^^αΐεπιεπί; ραΓ Ιε δΐ^ιηα ηιιε Γοη ρα33αΐί; ροαΓ 56 τεπάΓε 
α Ια Μα§;ηααΓε. Α Γεδί:, !ε δί^ιηα εοπιιιιαηίςιιαίί; ανεε Ιε Τπεοηςυε, 

οεανΓε άε ΤΙιεορΗίΙε, ραι ί:Γθί3 ροΓίεε: Ια ροΓΕε εεηίΓαΙε εη αΓ§^εηΙ, Ιεε 
άευχ ροΓΐ63 ΙαίεΓαΙεΒ εη 1)Γοηζ6 ροΗ, έχ γεγανωμένον χαλκόν. Α Ροιίθδΐ: 

1ε δΐ§:ηια εοηιηιιιπΐςααΐΐ ραΓ ηπε ροΠε ανεε ΓΑ1)3Ϊ(1ε, δΗυέε α ΡεχίΓε- 

πιΐίε 651: άε Ια §:αΐ6Γΐε άε ΒαρΗηέ; αη ηοΜ, Ιε δί^ηια εοιηοιηπΐ- 

(^ηαΐί έ§:αΐ6ηιεηΙ: ραΓ απε ροΓίε ανεε Ιε ρα83α§;ε άη δεί^πεαΓ, ραι 
Ιεςηεΐ οη ροηναΐΐ ^α^ηεΓ (ϊΐΓεείεΓπεηΐ: Ια Μα§:ηααΓ6, ραΓ Ια δαεείΐε εί 
I ΟαίοΒ εί Ια ΟΗαΙεε, ραΓ Ιε ΜαΗΓοη άβδ Οαπάΐάαϊδ ε£ Ιεδ ςααΓίΐοΓδ 
ηιί1ί1;αίΓ63. Αη ηοΓά-εβΙ, Ιε δί§·πια εοιηπιηπίςααίΓ ανεε 1ε ρα55α§:6 άεε 
ΟααΓαηΙε δαΐηΓβ, ρΓο1οη§·έ α ραΓΕΐτ <3α Ι,ααδΐαΗοδ επ άίτεείΐοη (3έ 
1 Εγο3, Αα δαά, Π εδΙ: ροβδίΗΙε ςαε Ιε 3ΐ§^πια αΗ έΕέ τεΐΐε ααχ έϋΐίϊεεδ 
εηνΪΓθππ3πΐ5, ηιαίδ αηεαπ ΕεχΕε πε ρεΓπιεΙ <3ε Γα££ΪΓηΐ6Γ. ΕηΠη, Ιε 
3ΐ§·πια εοπιπιηπΐςααΐΕ ανεε 50Π εία^ε ίηίεΓΐειίΓ εΕ ανεε Ια ρΗΐαΙε ραι 
ιιη εδοαΙιεΓ επ νίδ οη δΕγΓαχ, ό Σχύραξ^, ιό $νλΙνον Στνράχιον^, ΟεΕ 
63θα1Ϊ6Γ επ νίδ εΕαΐί ρειίΕ-έΕΓε άΐδροδέ έ ΡΐπΙεΓίεαΓ ίΐ’ηηε εοΙοηπε^. 

ΒΊδδηε εδΕ άη 3ί§ηια εδΕ ίπάίςηέε ραΓ Ιε ΟοηΕίπηαΕεαΓ άε ΤΗέο- 

ρΗαηε^ Οη ρεπεΕΓαϊΕ άαηδ Ιε ΤΓΐεοπηηε ραΓ ΕΓοϊδ ροΓίεδ, Ια ροΓΕε 
εεπΕΓαΙε επ αΓ§·εηΕ εΕ Ιεδ άεαχ ροΓΕεδ ΙαΕεΓαΙεδ εη Ηγοπζο ροΐΐ. Εε ΒίνΓε 
άβδ ΟθΓεπιοπίεδ πιεηΕΐοηηε έ§:3ΐεπΊεηΕ Ια ροΓΕε ά’αΓ§;6πΕ, ίαίδαπΕ εοπι- 

πιαηΐςηεΓ 1ε δΐδτηα ανεε Ιε ΤΓΪεοηςαε®, αίπδί ςηε Ιεδ ροΓΕεδ ΙαΕεΓαΙεδ^. 

Ιδδπε οηεδΕ. Βε δί§·ηΐ3 εοπιπιηπίςηαίΕ ανεε ΙΆΗδίάε, εοπιπιε επ 

Ηεδ ΡαΕπα δε ββΓνεηΕ ροιίΓ όέδί^ηεΓ Γ1ιέπιί63Όΐ6 οοπδΕαπΕίπίβπ άπ ιποΕ 
δϊ^^πια, ραΓοε ςα ί1 έΕαϊΕ επ πδα§β αΙοΓδ βΕ ηπ’οη οοπδίάεΓαίΕ 1β 8ί§ιηα οοηιιηε 
ΓεςαίναΙοπΕ όε Γ1ΐ6αιϊε5Όΐ6. 

^ Τ1ι. ΟοηΕ. 140. 

^ ΟβΓ, II, ι8, 6οο. 

* 06Γ. II, ι8, 6οο. 

^ ΤΗ. ΟοηΕ. 140. 

® 06Γ. I, 66, 298. 

ΟβΓ. I, 68, 303· 
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£οη1: ίο! <3ε ηοΓπΙ,Γβαχ ίΙίηέΓαΪΓ^ <3α Ι.!νΓ6 άβΒ ΟέΓέπ,οη!^. 1.6 Ραΐώ 

άε Οαρίιηέ, οη Ιε δηίΐ, δε τεΐίίΐίΐ: ηη δίΐοΓε ροΓ 1 ΑΙ^δίάε, άοηΐ !η 
ροΓίε άοηηηϋ δΡΓ ΙΉέπιίεναΙε οη Βίίϊπιη, ο’οη Γοη ροανηιΐ (ϊ^ι^πεΠεδ 

5ίΐ11εδ θα ΡηΙαίδ δηοΓε. Ι.0δ άΪΒηίίηίΓεδ ηΐίεηθϊΐεηΐ 1 οανεΠϋΓε θε ϋ 

ηοΠε άε ΓΑΙιδίθε, θοηηηηί 5ηΓ ΓΗειηίογοΙε, άηηδ 1 Ηεπι.ενοίε Ίβ 

ΓΑΙΐδίάε, 0=051 η άίΓε, θηηδ ΓΑΙ^δίάε εΐΐε-πιειηε, δαίΐε 50ΐηΐ0.Γ0α1ηΐΓε 
0ΐΐ0 3α53Ϊ' Α Νοεί*, Ιεδ θ!ΒηίΙαίΓ0δ δε ΓβηθηιεηΙ « άηπδ 1 Ιιειηιογοίε 
θε ΓΑΙ^δίθε»; ΙοΓδ^ηε 1ε Ρηΐηίδ δ’οηνΓώ, ϋδ εηΚαιεηΙ « άαηδ 1 Ηειη.- 

ενείε άε ΓΑΗδίάε » εΕ αΙίαίεηΕ αΕΕεηάΓε Ι’ειηρεΓεηΓ « άαηδ 1 Ηε^ιεγε ε 

θε ΓΑΙ,δϊθε, οη θα Τοίεοηςαε ». 1.0 Ιεχίε, 4 ίοΓοε θ’έίΓο ΡΓέοιδ, άενιεηί 

οΗδεπΓ. II £αηΕ ΠηΕεΓρΓέΕεΓ αίηδί. , , . , 1=^^ 
Βεδ άί^ηίΕαίΓεδ αΕΕεηάεηΙ Ι’οηνεΓΕπΓε άη ΟΓαπά Ραΐαΐδ άαπδ 1 Ηε- 

,ηίονοίε θε ΓΑΙ,δίθε, ο'εδΙ; ά θΐνε, θηπδ ΓΑΙ,δΙθε εΐΐε-πιέπιε, δηΐΐε εη 
Ιιέαιΐεγείε. Ι.ε θαΐϊί ίηθϊςιαε ιιη·ί1δ δίαΐίοηηεηΐ εη εεΐ εηθΓοιΙ. Ι.0Γ5ςηε 
Ια ροΓίε, £.ΐδαηΐ οοηΐΜαηΙααεΓ 1'Α1)δίάε ανεε ηιέη>ιεγο1ο 
εδΙ οανεΠε. ΐΐδ εηίΓαΐεηΙ ένίθεωπιεηΐ θαηδ αηε ααίΓε δαίΐε. 
ηε ρεηΕ αιι’έΕΓε ΓΗεηιΐογοΙε (3η 3Ϊ£Πϊα, ηρρείέ ία Ηέιηιογαίε (Ιε ΑΗ- 

δΐθε, ρατεε ςα’ϋ ΙοαΛηΐΙ ^ ΓΑ1>δίάε. Ι.’αοεαδαίί£ ίηθιςαε 1ε ®οανε- 

π,εηΐ εΐ ιηοηίΓε ηυε Ιεδ άίΒηίΙηΪΓεβ δ’ηνεηςειεηΐ α ίΓανεΓδ 1ε δεΠε ροαΓ 
8ΐΐ6Γ αΙΙεπθΓε ΡεηιρεΓεηΓ θδπδ Γΐιέιιιίεγείε άε ΓΑΐ^δίθε, ο εδΙ α θίΓε, θα 
ΤΓίεοηςηε. Ι.ε θαΐίΐ ιηαΓςαε ΡαΓΓέΙ θαηδ εεΐ επθΓοιί. Βιεη ςαε Ιε Πνκ 
θεδ ΟέΓέπιοπίεδ αρρείΐε ραΓίοΐδ Γΐιέπιίογοίε θα ΙιέΓηιογεΙε θε 
ΡΑΙίδϊθε. 11 ΓέδεΓνε 8έηέΓα1εηιεηί εεΐιε ερρείΐαΐΐοη α Ια ιέϊΐοη θε 
1·Ηεη.>εγε1ε οα δΐ^πια, ςαί ίοαεΙιείΙ ^ ΓΑ1>δίθε, θοηηαηΐ θε ρΓε£έΓεηεε 
1β ηοιη θΊιέιηίεγεΙε θα Τιίεοηιιαε ά Ια ρηΛιε θε Γΐιειηιεγείβ θα δίΒΐηα 

αηί ίοηοΗαίΕ εεΕ έάίίΐοε. . 
Βη ροΓΕε άε ΓΑΗδΐάε δ’οηνΓαίΕ ρΙηΕδΕ αη ποΓά-οηεδΕ άε 1 Ηειηιεγ- 

οΐε, οη δΐδπια, (Ι^ά ΓοηβδΕ πιέπιε. Β’ΑΗδΐίΙε δεπιΗΙε ανοη εΕε δίΕηεε 

ρΙαΕόΕ άαπδ Γαχε άη ΡαΒδα^ε (3εδ ΧΒ ΒαΐηΕδ ςηε (Ιαπδ 1 αχε (3ε Ια 

ροΓΕε (Ι’αΓ&εηΕ άη ΤΓΪαοηηαε, δηΓ Ιε ίΐαηα οηεδΕ άε ΙΉειηιογαΙε οα 

δΐεπια, άαηδ Γαχε (3ε Ια ροΓΕε ά’αΓ^εηΕ εΕ άη εΙΗοηηηι (3η ΐΓοηε. 

ΤΗέορΗΠε αναίΕ, εη είίεΕ, ΗαΕΐ ηη 6(3ΐΕίοε α άεαχ έΕΕ§;6δ, 1ε 
αηί (ΙεναίΕ οεεηρεΓ Ια ρΐααε (^η’ΕΗεΓδοίΕ α5δί§:ηε δΠΓ δοη ρΐαη α 1 Αό· 

δΜε. Οεΐΐε-εΐ (3οΐΕ (3οηε έΕτε τείεΕέε ρΐηδ αη ηοΓ(3, ρΓοΗαΗΙειηεηΕ αα 

ηΐνεαη (3ε Ια εοΓπε δερΕεπΕΓίοπαΙε ί3η δΐ^πια. 3ι Ια ροΓΕε (3ε 1 ΑΗδίάε 

5’έΕαΐΕ οηνεΓΕε αη εεπΕΓε άη ίΐαηε οηεδΕ άε ΡΗέιηΐογεΙε οα δι§;πια. εη 

Β’αναπςαπΕ. αη βογΕΙγ άε Ια ροΓΕε άε Γΐιέιηίεγείε οη δΐ§:πια, οη αηΓαιΕ 

1 θ€Γ. I, 23, 128; I, 26, ΐ43 ; I. 7°. 36ο. 

8 06Γ. I, 23, 128. 



220 
Κ·. ΟιαΐΙΐ3Π(3 

ποΓί ίη 8!»„., 1, ^ “™" 
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ΐΓοανεΓ εx3^ι<,η,^πι ά^ηδ Γαχε <ίβ ΓΑΙ,^ίάβ ’ “ 

ι^ίνΓβ.. α^Γηΐ^ Τη::δρ....ΗΗοη, ι,. 

XI. 3.,.^. Α. .Η." ,ϊ '„ ί; Α^ΤΓί “ "■“ !■ "·”·■' <■·· 
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=ϊ~^ί·ΞϊΞ^ 
^ ί 6§:1186 αα 66ΐ^π€αΓ, 501[ εη-ίΙείΑ η Ιί, ■, . “ 
ί^εΓ 1ε Βι^^η,α οα Ιιέηιΐο,ιείε. Μ^^παυΓε, οπ ίενπ,ί ΐΓβνεΓ- 

ε3^οαε.ϋ^„5ςπ 3„ 8!^™,, 

^ ^εΓ· I, Γ7, 107 * ιο8. 
^ Οί· 06Γ. I, ΙΟ, 84, 85- 
^ 06Γ. I, 30, 169. 

» Οεί' "■ "' 5®^· '-6Γ. 1, 41, 2Γ4, 215. 

/· Ι/&ί>3Γί;6, Ιν6 Ρ&Ιαίδ ίηΐοέΓΐηΙ Ηρ ΟΡ β<- 1- ε< 
122, 5Χ1ΡΡ036 ςΰ’ίΐ 3’3£ίί ά’υη ρβίΐΐ; ηπΓΓίι τ 3ΐ>ΟΓ(38..., Ρ3Γί5 Ι86ι, 
■ίε ερ-. 73, 135. ■'· Ρε βηιη<1 
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άαπδ Ιεςιιεί οη επίΓ^ίΙ ρ^Γ ηπε ροιίβ θδί, οα ρΙαδ εχ&οΐεηιεηΐ;, ποΓά-εδΙ:, 

ροαΓ βη δΟΓϊίΓ ρ&Γ αηε ροΓίε ηοΓά εΐ ιη&ΓεΙιεΓ £ι1ογ3 εη (ΙίΓεαίίοη ηοΓά. 

Ι^’ίΐίπεΓαίΓε ίηνεΓδε 681 έ^ΕΐεΓαεπΙ: ίπάίηαέ. Μ&ϊδ Ιε Ι,ίνΓε άεδ ΟεΓεηιο· 

ηίε3 ηε ]Εΐοππε ρ&5 ΙοαίοαΓδ ά’απε ίδςοη άεϊαίΐΐεε Ιεδ ΐΐίηέΓδίΓεδ εί: 56 

οοπίεηίε δοανεηΐ άε ηΐ3ΓςιαεΓ ς[αε1^α65 ροίηΐδ άε τερεΓε, επ δοιίδ 

επίεηάίΐηΙ: 1ε ρ£ΐδ53§^6 ά ΐΓ&νεΓδ απε οα ρΙαδίεαΓδ δ&ϋεδ. Ο’εδί δίπδί ςαε 

\α ρδίηοίεηηε α οείηίαΓε, εη ςαίΙΙαπί: Ιε δαίοη ά’ΟΓ, άεΒοαοΙιε ά^ηδ 1ε 

Ι.Λαδ!3ΐεοδ εί δε άίπ&ε νεΓδ ΓΕΓΟδ, ροαΓ πι3γο1ι6γ άε Ια εη άίΓεοίίοη 

άε 13 Μ3^π3αΓ6^ Οε ΙΈΓΟδ, δίΐαε 3 ΓεχίΓεηιίΐε άα ρ3δδ3^6 άεδ ΧΕ 

Ε^ίπΙδ ρΓοΙοη^έ εί Ιοαΐ ριεδ άα 8ί&ηΐ3, 13 ρΕίπαίεππε α οείηΙαΓε 3 

άα πβοεδδΕίΓεηιεπί ΐΓ3ν6ΓδεΓ 1ε δί§:πΐ3 εΐ εη δΟΓίΐΓ 5αΓ 1ε ρ3δ83§:6 άα 

δεί^ηεαΓ. Αα τείοαΓ, 13 πιεαιε ρ3ΐ:πεί6πηε 3 αείπίαΓε, 3ΐΐ3η1: άε 13 

Μ3&η3αΓε ^ 13 ΙεΓΓ3δ56 άα ΒεΙοΠ άΌΓ ( ΐ6ΓΓ355ε άα Ρ1ι3Γ6), ρ3556 Ρ3Γ 

ΓΕτόδ 61 Ιε Ρ3553§:6 άεδ ΧΕ δ3Ϊηΐ5^ Όε Ια Μ3§:η3αΓ6, εΐΐε 3 άα δαΐνΓε 
13 νοΐε ηοΓπιαΙε. ο’εδΙ 3 άίιε, Ιε ρ35δ3§·6 άα δεΐ^ηεαΓ ^α5^[α°3α δί8:πΐ3, 

ρέηέίΓεΓ ά3ηδ Ιε δί&πΐ3 ρ3Γ 13 ροΓίε ηοΓά εί εη δΟΓίΐΓ ρ3Γ Ια ροΓίε 

ποΓά·εδΐ, 5’οανΓ3ηΙ δαΓ Ιε ρ3553§:6 άεδ ΧΕ δ3ίηΐ8. 

ϋ3ηδ εεδ ΐΐίηέΓ3ΪΓ6Β. Ιε ρ35δ3§:6 3 ΐΓανεΓδ Ιε δΐ^πια εβί δοαδ-εη- 

ίεηάα. Εε Γ6ά30ϋεαΓ άα οέΓέηιοηί3ΐ Γα 5ί§η3ΐέ άαπδ ά’3αΐΓ65 ΐΐΐπέ- 

Γ3ίΓ65 ΐάεηιίςαεδ; ί1 εδΙίπιε ίηαίΠε άΜπδΐδίεΓ. ά'3αί3Πί ρΙαδ ςαε Ιβ 

ΐΓΒνεΓδέε άα 51βτη3 έΐΒΐί ηέεεδδΒαε. ΡοαΓ 56 τεηάΓε άα δείοη ά’ΟΓ έ 
ϋ3ρ1ιηέ. οη άενΒΐί ηέαεδδΒίΓεπιεηΙ ΐΓΒνεΐδεΓ Γ1]6ΐπίε}^οΐ6· οα 8ίδπΐ3, 

οοηιηιε άε ποπιΙίΓεαχ ϊίίηεΓΒίΓεδ, 5αΓ ΙεδςαεΙδ ηοαδ ιενίεπάΓοηδ ρΙαδ 
Ιοίη. επ £οηί £οΐ. Ογ. 1ε ΕΐνΓε άεδ ΟεΓέηιοηίεδ πιοηίΓε 1ε ρΓεροδίίε δε 
Γεηάαηί άα 33ΐοη ά’Οι α ΓΑα^οαδίεοπ, ρ3583ηί ρ3Γ 1ε Ε&αδΪΒΕοδ, 

ΓΕΓδδ εί ^^ρ11η6^ Ιοί, Ιε Γ6^13^ίεα^ άα οέΓέπιοηίΒΐ ΟΓοίί ϊηαίΐΐε άε 

αιεηΐΐοηηεΓ 1ε ρ33δ3§θ άεδ ΧΕ δεϊηίδ, άοηί ΙΈγοβ ιηαΓηααΐί 1 εχίΓέ- 

πιΐίέ οοοΐάεηίΗΐθ εί Ιε 3ΐ§:πΐ3. ηα’ίΐ ίαΐΐαίΐ ηέεεδδΒίΓειηεπί ίΓ3νεΓ56Γ, 

ροαΓ 3ίίείπάΓ6 ΟβρΕπθ Ρ3Γ ΓΑ1)5ίά6. 

ΡοαΓ δε τεπάτε άε 13 ΜΒ^ηααΓε Βαχ XIX Εΐίδ, §'Γ3ηάε δαίΐε 3 

ΓΠΒπ^εΓ άα ρΒίαίδ άε ϋ3ρΕπέ, ΓεηιρεΓεαΓ δαΐί 1ε ρ3533§:ε επ άΐΓεοίίοπ 
άε ΡΕγ03, διαβατικά ώς επι τον ’Έρωτα*. Εε ρ3δδ3§:ε η’εδί 3αΐΓ6 ςαε Ιε 

ραδδΒ^ε άα δεί^ηεπΓ δοαδ αη ηοπι άίΕίεΓεηί, οοπιπιε 1ε δαρροδε ίΓΟδ 

]α3ίειη6ηί Ε1ί6Γ5ο1ί^ Ε’ΐίϊηεΓΒίΓε εδί, ά’αίΙΙεαΓδ, δαίΙΐδΒπιπιεηί ]3ΐοηηέ 

1 Οετ. I, 5ο> 26ο. 
2 θ€Γ. I, 5°· 26ι. 
2 €€Γ. I, 5δ· 270. 
* ΟβΓ. Ε 39- 200; I, 4ΐ> 2ΐ3- 
δ ]. ΕΙ)6Γ8θ1ί, ορ.οίί., Ιΐ8, η. 2. 
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ροιίΓ ςιιι°οη ραίδδε Ιβ ΓεοοηβίίΐυεΓ &ν6α οβΓίΐΐηάΘ. Βε Ια Μδ^ηδαΓε, 

ΓεηιρεΓειίΓ α νΓ&ίΒεπιΙ^Ι&Ι^ΙεηιεπΙ; δαίνί Ιε ρ£ΐ553§·6 άα δεΐ&ηειίΓ ^□5^ϋ’& 

ΓΕΓΟδ; ίΐ 3 επδυίΐε ρέπεΕΓέ άαπδ Ιε 3ί§^ιη3 ροαΓ §·3§:πεΓ, ρ3Γ ΓΑΙίδΐάε 
εΐ ΌΗρΙιπέ ΓΑυ§·οιΐδ[ειΐ5, ά’οη ίΐ Ιυί είΕΐΙ ί3εί1ε ά’ΕΐΙεΐηθΓε 1ε ΙπεΙίηε 
άεδ XIX Είί8. II ροανΕΐΙ, ά’ΕΪΠειίΓδ, οΙιοΐδίΓ Εΐΐδδΐ υη ίΙίηεΓΕίΓε ρΐιΐδ 
άίΓεοΕ. Βε 13 Μ3§^η3ΐΐΓε, ίΐ 3 ρα δυίνΓε 1ε ρ3δδ3§^ε άα βεΙ^ηεαΓ 3115- 

ςιι’έ ΙιΕαίευΓ άα ΜεΙςγοπ άεδ ΟαηάίάΕΐδ εΕ, ρεγ Ιε ΟοπδίδΕοίΓε, §:3§πεΓ 
ΓΟηοροάίοη, ά’οΐι Ϊ1 Ιυί έϋΕΪΕ Ιαειίε ά’ΕΐΕείηάΓε Ιε ΕπεΙίηε άεδ XIX 

ΕΪΕδ. 
Ε’ΕΓΟδ, οοπδΕΓαίΕ ρΕΓ ΤΙιέορΙιΠε, έΕΕΪί δίίιιέ, ειι άίΓε άα ΟοπΕί- 

ππΕΕεαΓ άε Τ11έορ1^^ηε^ ε £3ΐιε1ιε εί ε ΓεδΙ άυ 8ί§:πΐ3, ε^εδΐ ε άίΓε, 
Εα ηοΓά-εδί. Β’ΕρΓέδ 1ε ΕΐνΓε άεδ ΟεΓεΓηοπίεδ, ΕΪηδί ςα’οη νίεπί άε 1ε 
νοίτ, ΓΕγ05 είΕίΕ δίΕαέ ε ΓεχίΓεπιίΕέ οεείάεπίΕίε άα ρΕδδΕ^τεδ άεδ ΧΕ 
δΕίηϋδ, Ιεςαεί Εΐ)οαΐίδ5ΕίΙ Εα δϊδτΏΕ εί ε ΓεχΕΓεπιίΕέ δαά άα ρΕδδΕ^ε 
άα 8εΐ§:ηεαΓ, Ιες,αεί Εΐ)οαΕί3δΕίΐ έ§·ΕΐεηιεηΙ Εα 3ί§^πΐ3. Εε ροδίΐίοη άε 
ΓΕιδδ ρεαΐ άοηε δίΓε άεΐεπαίπέε Εδδεζ εχΕοΕεπιεπΕ. ΟεΕ έάίίίεε δε 
ίΓοανΕΐί εηΕΓε Ιεδ άεαχ ρΕ5δΕ§·ε3 ρΓέεΐΕέδ, ρΓέδ άε ΓεηάΓοίΐ οά ίΐδ 
Γε]οΐ§:ηΕΪεηΕ 1ε δΙ§ηΐΕ. 

Ιδδαε ποΓά-εδΙ. Εβ 81§πιε δ’οανΓΕίΐ δαΓ 1ε ρΕδδΕξ'ε άεδ ΧΕ δΕίπΙδ, 

εη άίΓεςίΐοη άε ΓΕτόδ. ρεγ απε ροΓ^ε έ απ ΒεΙΕεπΙ: επ ιαέΐΕΐ ροΐί, άίΐε 
μονόάνρον γανωτόν τον 'ήμίχνχλίον^ οα εηεοΓε γανωτί} πύλη τον μονο'&ύ· 

ρον^ οα επΠη, δίπορίεπιεηί μονό&υρον^. ΟεΙίε αιδιπε ροΓίε εβί Εαδδί 
άέδί§·πέε δοαδ Ιε ηοπι άε γανωτί; πύλη τον Τρικόγχον^. ΟεΙϋε ροΓίε πε 
άοΐ£ ρΕδ δίΓβ οοπίοηάαε Ενεε απε ΕαΐΓβ ροΠε έ^ΕΐεπιεηΙ ε αη ί>ΕΐϋΕηΙ, 
πίΕΐδ ηοπ εη ηιέϊΕΐ ροΗ, δίϋαέε άαπδ Ιεδ ιηδπιεδ ρΕΓΕ^εδ εΐ άίίε μορό· 

^υρον τον Ειδικόν^ οα μονό&νρον είς το ^Ιδικόν'^ οα επεΟΓε επί χόν Ειδι¬ 

κόν^ οα ρΙαδ δίπιρΙεπιεπί: πύλη είς το ΕΙδικδν^, ηί Ενεο Ιε ροΓίε εη 
πιείΕΐ ροΐί, πίΕΐδ ποπ Ε αη Ι^εΙΙεπΙ, άϊίε γανωτη πύλη είς τον Ααν- 

οιακόν 

ΕοΓδςαε ΓεπιρεΓεαΓ δε τεπάΕΐΙ: άα 8εΙοπ άΌΓ ρεγ 1ε ρΕδ5Ε8:ε άεδ 

^ Τίι. Οοηί. Ι43· 

^ ΟεΓ. I, 66, 298. 

^ 06Γ. I, 68, 3ΐο· 

ί ΟδΓ. I, 70, 347· 

° ΟθΓ. I, ΙΟ, 72. Οί. I. ΕΙιεΓδοΙΐ, ορ.είί., 124, π. 4· 

® ΟεΓ. I, 14. 9ΐ· 
ΟεΓ. I, 30, 169 ; I, 5^, 263 ; I, 66, 297. 

8 ΟεΓ. I, 32, 174- ΐ75 ! ί. 35. ίδο. 
8 ΟεΓ. II, I, 5ΐ9· 8ίΐΓ εείΐε ροΓίε, εί. ΕI) ε γ 5 ο 1 ί, ορ.είί., 124, η. 2. 

10 ΟεΓ. II. Γ. 5ι8. 
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ΧΕ δΕίηΙδ Εα δί§:πΐΕ, ί1 ρέηέίΓΕίΙ άαπδ 1ε δίδΊΠΕ ρεγ 1ε ροΓίε ρΓεοΐ- 

ίέε ^ Οΐιαααε ίοίδ ςαε ΓειηρεΓεαΓ τενεπΕίί άα ρεΙεΙβ άε ΒΕρΗπέ Εα 
8Είοη ά'ΟΓ, ΡΕΓ 1ε ρ385Ε8:ε άεδ ΧΕ δΕίηίδ, ίΐ δΟΓίΕΐί άέ ΓΙιέπιίεΜεΙθ οα 
8ί§πΐΕ ΡΕΓ οεΙίε ροΓίε^. Βε πιέπιε, οΐιαςαε ίοίδ ςαε ΓειηρεΓεαΓ δε 
ΓεηάΕίί άα δΕίοη ά’ΟΓ ε ΒΕρΗηέ ρεγ 1ε ρΕδδΕ^εδ άεδ ΧΕ δΕίηίδ, ί1 

ρέπέΐΓΕίΙ άΕΠδ ΓΗέιηϊεγεΙε οα δίΕ:πΐΕ ρεγ εεΗε ροΓίε^ Οαοΐςαε 1ε 
ροΓίε ροΙίε ε απ ΙιΕίϋΕπί άε Γΐιεπιίεγείε ηε δοίί ρΕδ εχρΓεδδέπιεηί; 

δί&ηΕΐέε, Π εδί εεΓίΕίη ςαε, ΙοΓδςαε ΓειηρεΓεαΓ δε ΓεηάΕίί άα δαίοη 
άΌΓ ΡΕΓ Ιεδ ΧΕ δαΐπίδ, δοϋ α 1ε ΜΕ^πΕαΓθ, δοίί ε Γ0§;Ηδ6 άα δ6Ϊ§:ηεαΓ, 

ί1 άενΕΐί ρεπέίΓεΓ άαηδ 1ε 8ί§:πΐΕ ρεγ 1ε ροΓίε ρΓέοίίέε ; Εα τείοαΓ 
ί1 δΟΓίΕΐί, ίΓέδ γΓΕΪδεηιΙιίΕΜεπιεπί, ρεγ 1ε ηιέιηε ροΓίε. Εογ8 άεδ τεοερ- 

ΐίοηδ ά*Εηιΐ53δ3ΕάεαΓ8 ε 1ε ΜΕ§πΕαΓε, 1ε ρΕίΕΐδ η’είΕΐί ρΕδ οανετί ροαΓ 
1ε Γέεερίίοη ςαοΙίάίεηηε; Ιεδ άί§:ηίίΕίΓ6δ δε τεπάΕΐεπί άίΓεοίεπιεπί ε 
Ιε ΜΕ&ΠΕαΓε. Εββ 0ΐΐΕΠΐΙ)6ΐΐ3Πδ ΕΓΓίνΕΐεπί ρεγ Γέ^Ηδε άα δεί§:ηεαΓ; 

ΙοΓδςαε Ι^ειηρεΓεαΓ εΐΕΐί ρΓέί, ί1 δοΓίΕΐΙ άα δαίοη άΌΓ ρεγ 1ε ρΕδδ3§:ε 
άεδ ΧΕ δΕίηΙδ εΐ 1ε δί^τηΕ; Π ίΕΪ5ΕΪί, εη ρΕδδΕπί, δβδ άένοίίοηδ άΕΠβ 
Γέ§:1ΐδε άα δεΐ^ηεαΓ, ραΪ5, ρεγ 1ε δΕοεΙΙε, ΓΟΕίοδ εί 1ε ρΕδδεΓβΠε 
ΓποηίΕπί Ε Ιε ίείΓΕδδε άε 1ε ΜΕ§:ηΕαΓε, ί1 ρέηέίΓΕίί άΕΠ5 1ε ΜΕβ:ηΕαΓε 
εΐ ΐ1 ΓεηίΓΕΐΐ Εα ΡΕίΕΐδ δΕΟΓέ ρΕΓ Ιε Γπέηιε ΐΐίηεΓΕίΓε*. 

Ιδδαε Εα δαά. Εε ΕίνΓε άεδ ΟέΓέιηοπίεδ ηε άοηηε Εαοαη Γεηδεί- 

§:ηειηεηί. δΠΓ Ιεδ δΟΓίίεδ δαά άα δΐ§ιηΕ. Μειβ ΐ1 δεπιΜε ρΓθΙ)Εΐ3ΐ6 ςαε 
Ιβδ ΙίδΙΐπΊεηίδ, έΙενέδ ρεγ Τΐιέορίαΐΐε δαΓ 1ε ίΐΕηε ιηέΓίάΐοηΕΐ άα Τγϊ- 

οοπςαε εΐ άα δί^ηΐΕ, άενΕΐεηί οοιηπιαηίςαεΓ Ενεε εεϊ έάιΠεε. 

Εε δι^ηΐΕ, άΕΠδ δΕ ρΕΠΐε ηαί δ’ΕρρανΕίΕ Εα Τπεοπςαε, άενΕΪΙ 
ΕνοΐΓ απε οεΓίΕίπε ΐΕΓ^εαΓ. Ο’εδί, επ εΕΕεΙ, 1ε ^αε δε άΓεδδΕίί 1 εάίεαίε 
άα ίΓοηβ εί ςαε δε §·ΓοαρΕΪεηί Ιεδ ά1§'ηίΐΕίΓε3 ροαΓ δΕίαεΓ ΓεπιρεΓεαΓ. 

Εεδ άεαχ οοΓπεδ άα δΐ§;ΠΐΕ, ηαί εηοΙοΒΕίεπί 1ε ρΐιΐαίε, άενΕΪεηί βίΓε 
πιοιπδ ΐΕΓ^εδ εί αΙΙεΓ ρεαί έίΓθ εη 8*ΕΠΐίηε1δ5Εηϊ επ ροϊηίε. Ο’εδί δπΓ 
1ε Γε^ΐοη ΐΕΓ^ε άα δΐ&πιΕ, ηα’οη ΕρρείΕΐί Ηέιηΐεγαίε άα Μεοηςαε, ε 
οΕαδβ άε δοη νοίδίηΕ§·ε Ενεε εε ΒΕίίηιεηί, ^αε δ οανΓΕίΐ 1ε ροΓίε ροΙίε 
Ε αη ΒΕίίΕπΙ, Είηδΐ ηαε 1ε ροΓίε ηοΓά Εεδ άίί>ηίΕΕίΓεδ. εη εΕΙεί, νεπΕπί 
άε ΓΑΙίδΙάε, δ’ΕνΕπςΕΐεπί ε ΐΓΕνεΓδ Γΐιειηίεγείε άε ΓΑΐ^δΙάε {οα Γέ^ίοη 
άα δί^πΐΕ ίοαεΙίΕπί ΓΑΙ)δίάε) ίαδηα’έ Γΐιέπιίεγείε άα Τηοοηςαε (οα 
Γέ^ιοη άα δι^ηΐΕ ίοαεΙίΕπί Ιε Τπεοηςαε). ροαΓ γ τεοενοΐΓ ΓεπιρεΓεαΓ 

1 ΟβΓ. I, 66, 298. 
2 06Γ. I, 68, 510 ; I, /Ο. 547 -348. 
3 06Γ. I, ΙΟ, 72· Β’ΕρΓδδ Ιε ίεχίε, ΓειηρεπεαΓ ε άύ. οεΓί&ίηειηεπΐ δαίνιε 

1ε ρΕδδΕΚε άεδ ΧΙν δ&ίηίδ, εοπιοιε Ιεδ ε1:&πιΐ3ε1Ι&π8. 

* ΟεΓ. II, 15. 5δδ- 567· 
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ανήν^ηί ρΆτ 1β ροΓί0 ροΗ0 έ υπ ΒδΠαπΙ:. ΡΓέ3 άε Ο0[ί6 ροΠε εε Ιγοο- 

ναιί υη θΓ&ίοΐΓ6 δοαδ Ιε νοα^ΒΙε άε δ^ίηΐ; Ιε&π. άεναπί Ιεςυεί &ν&ίί: 
Ιιευ 13 Γ0^0ρ1:ίοπ^ 

Αιι ςεπέΓε άε \ά Γ0§^ΐοη 1&γ§:0 άα 3ΐ§:ηΐΕ. άεν&πί Ι3 ροΓίε πιέίϋαηε 

(3 3Γ^0η1; ςυί. (3α Τηοοπί^αε, 5 οανΓαίΐ δαΓ 1ε 8\ξηΐΆ εΕ 3 ρΓοχιιηίΐε (Ιε 

1 εχεαναΐΐοη ίοηηεε ρΆτ Ιά ΡΙιίΒίε, 56 άΓεδδδίΐ αη έάΐοαίε, άοπΕ 1ε ΙοϊΕ 

είαίΕ δοαίεηα ρ3Γ (ΐαεΕΓβ εοΙοηηεΕΕεε εη ιαειΒΓε νεΓΕ (3ε ΤΗεδδεΙΐε * 

Οοηιηιε Ιε δαρροδε ΕΓέδ ϊαδΕεπιεηΕ Ε130^δο1Ε^ ί1 ^’α^ΪΕ ίΐε Γέίϋεαίε, οά 

I οη (ΙΐδροδειΕ 1ε ΕΓοηε, ΙοΓδςιαε 1’εηιρεΓευΓ νεηεΐΕ 33δΐδΕ6Γ .ία ΙιεαΕ ία 

δι^τηιε ααχ εεΓεηιοπίεΒ, ςαϊ δε άεΓοαΙ&ίεηΕ άεπδ Ια ρΙιίεΙε. ΟεΕ έάίεαίε 

εδΕ δΐ^^πείε άεπδ άίνεΓδ ρα5δ3§:ε3 άη ΕϊνΓε άεδ ΟεΓέιποηίεδ. δοπδ 1ε 

ηοπι άε ηροκνμμα. ΑναηΕ Ιεδ ΓεεερΕΐοπδ, οπ εΕΕεεΙίΒΪΕ 3αχ οοΙοηηεΕΙεδ 

ιιπ ΓκΙεεα. παρακυτιτικάν^. Ο^εβΕ ροαΓςαοΐ, οη &ρρεΐ3ΪΕ ααδδΐ οεΕ έ<3ΐεϋΙε 

Ρ^Γ πιέΕοπνηιΐε ηαρακνπηκόν^ ΟαβηΕ 3αχ θυρίδες, πιεηΕίοπηέεδ αα 

εΐΊδριΕΓε 67 <3α ΕινΓε ί άα ΕίνΓε 6ε5 ΟεΓειηοπΐεδ, οε πε δοηΕ 3ϋΕΓε 

οΗοδε ςαε Ιεδ ίεπ^ΕΓεδ (Ια 3ΐ§πΐ3 δΡΓ Ια ρΗίαΙε, Γηέπ3§έε5 <3305 Ιεβ 

βπΕΓεεοΙοπηεπιεηΕδ άα 3ΐ&πΐ3. Ααδδΐ, εδΕ-οε 3 ΕογΕ ςαΈϋεΓδοίΕ δαρροεε 

ςα ιΙ δ 3§ιΕ άεδ ροΓΕεδ άα Τηεοηςαε δΐΐΓ 1ε 8ΐ&ηΐ3^ Ε είΐΐεαίε <3α Ειόπε 

δέ1εν3ΐΕ δΡΓ απθ εδΕΓ36ε άε ιαβΓ^Γε, ηονληίτον, μσρμαρινοί ηονλ^ίτοι^ 

6Ε ι1 6Ε31Ε επΕοαΓέ, ά’υπε 53ΐαδΕΓ3<3εΙ,ε ΕΓθηε ΐπιρ^π3ί, έΙενε ρΓοΙ)3· 

5ΙεπιεπΕ ά& (^αείςαεδ (Ιε&ιέδ 3α-(3εδδα3 άε Γεδ£Γ3άε. άεν3ΪΕ ύοηιίηεΓ Ια 
ρΙηίΕίε εΕ ρεηηεΕΕΓε έ ΤεπαρεΓεαΓ ά’ΕδδίδΕετ 3αχ 3ρεοΕ3θ1ε5. 

Εε 3181113, τό Σίγμα, &Βί άέδί^πέ δοαδ εε ηοηι ραΓ Ιεδ οΗγοπι- 

ςαεαΓδ . 8οανεηΕ ααδδΐ, 1ε δΐ^πΐΒ εδΕ άέύζηέ δοαδ 1ε ποπι άΊιέιηΐονεΙε 
άε 13 ρ1ιΐ3ΐε ιη^δΕιςαε άα Τποοηςαε, ήμικύκλων χής μναχ,κής φχάλης τον 

Τρικογχον^ο Τηεοηςαε, ήμΜιον τον Τρ^κόγχον , 

οα ά Ιιεπιιεγείε άε 1=ΑΕ)3Ϊ(1ε, ήμικύκΜον τής άψΐδος^\ οα Ιιέιηίεγείε (3ε 

I ε,πιρ. ογζ. III, Ρ&πδ 1953^ 278-279. 
2 ΤΙι. ΟοπΕ, 142 - 143· 

^ ]■ ΕΙ)6γ8ο1Ε, ορ.είΕ., ιΐ2, η. 3· 

^ ΟδΓ. II, ι8, 6οο. €ί. ΟβΓ, I, 66, 298-299; I, 67, 303. 
^ Οί. ]. ΕΕ>6Γ8οΙΕ, ορ αΕ., ιοι, π, ι. εΕ 146. 
® ]. ΕΕ)6Γ8ο1Ε, ορ.οίΕ., ΙΙ2, η. 4· 
’ 06Γ. I, 67, 303· 
® 06Γ. I, 63, 283. 

II 31 Ι4Ι, 640 ; Εεο ^τΆτηηί. 203, 225 ; Οεάϊ. 

ΟεΓ. I, 32, 174; Ε 35. ι8ο; I, 66, 297, 3οο. 
11 06Γ. I, ΙΟ, 72, 84; I, ι;, 107; I, 68, 304. 309. 
12 ΟβΓ. I, 23, 128 ; I, 72, 360. 
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ΓΑΙΐδίάε, εεδΕ 3 άΐΓε, άα Τηεοηςαε. ήμικύκλιον τής άψΐόος ήγουν τον 

Τοικόγχον' οα δίηιρΙεΓηεηΕ ά'ΐιέπιΐε^είε, το ήμικνκλιον^. 1, ΐάεηΙίΕέ άε 

Γίιέηιΐενείε εΕ άα 8ί§πΐ3. ςαί τεδδΟΓΕ ά’αϋΙεαΓδ άεδ ΕεχΕεδ, εδΕ εχρΓβδ- 

δέαιεηΕ εοηίΐηηέε ραΓ ΟέάΓεηε: εν τφ ήμικνκλίφ, 8 ννν λέγεται οίγμα . 

ΡαΓίοίδ, 1ε ΤίνΓε άεδ ΟεΓέπιοηϊεδ άέδΐ^^ηε, ραΓ δαίΕε νΓαΐδεηιΕϊΙα- 

ΗεπιεηΕ ά’αηε άΐδΕΓαείΐοη άα τεάαοΕεαΓ, Ιε 8ΐ§πΐ3 δοαδ 1ε ηοτη άε 
μυστική φιάλη του Τρικόγχον^. Οα’ίΐ δοίΕ επ ΓέαΙίίέ ςαεδΕϊοη άα δί§:πια, 

1ε ίαίΕ εδΕ εεΓΕαίπ. ϋαηδ 1ε ΕεχΕε ρΓέείΕέ, Ιεδ άΐ^ιηΐΕαίΓεδ, εη είίεΕ, 
βΓοαρέδ άΗΠδ 13 ρ1ιΪ3ΐε πινδΕίςαε άα Τήεοηςαε, τεςοίνεπΕ 1 ειπρεΓεαΓ 
άαηδ Γΐιέιιιίεγείε άε Ια ρΐιίηΐε άα ΤΓΪεοπςαε, άοηε άαηβ 1ε δΐ^πια. Πδ 
δε ΐΓθϋν3ΪεηΕ άοπε Ιιίεπ ά3ηδ 13 πιεπιε δηΐΐε. 

ΟααηΕ 3 Γ3ΐ)δ1ά6 άα Ττΐεοηςαε, άψΐς τον Τρικόγγου, άοηΕ ραΓίε 1ε 
ΕεχΕε, ί1 ηε ρεαΕ δ'α^ΪΓ ςαε άα ΤΓΪεοπςαε Ιαί-ηιεπιε, ν3δΕε δαίΐε νοαΕέε, 
Πβηςαέε άε ΕγοΪ3 εοηςαεδ οα αΐΐδίάεδ®. Ε’ειηρεΓεαΓ, εη είίεΕ, ΙοΓδςαε 

Ιεδ άί^ηιΕβίΓεδ αναίεηΕ ρΓΪδ εοπ§:έ άε Ιαί ά3Π5 1 Αΐ>δΐάε άα ΤΓΪεοπςαε, 

ε’εδΕ 3 άΪΓ6, άαηδ 1ε ΤΓΪεοπςαε Ιαΐ-πιέπιε, ροαΓ5αίν3ίΕ δ3 ΓοαΙε εΕ ρ35' 

53ΪΕ Ρ3Γ 13 ροΓΕε ^ Ι'ΙάΐΙίΟδ εΕ ΓεδΟδΗεΓ άα Ι.3αδΪ3ΐεοδ, ροαΓ άέΙ^οαεΙιεΓ 
άαπδ Ιε Ε3α3Ϊ3]ΐ:οδ βΕ ^Β^ηεΓ άε 13, ρ3Γ Ιε ΤΓΪεοπςαε, 1ε δδίοη άΌη 
Ααδδΐ ηε δειηΕ)1ε-Ε-ϊ1 ρ3δ ροδδϊΕιΙε ςαε Ιε ΕίνΓε άεδ ΟέΓέπιοηϊεδ 3ΪΕ 
νοαία άέδΐ^ηεΓ, δοαδ Ιε ποπι ά’3ΐ)δϊά6 άα ΤΓΪεοπςαε Ι ΑΙΐδϊάε εΐΐε-πιέηιε 
εοπιηιε Ιε δυρροδε ΕΙιεΓδοΗ®, οβΓ, ά3ηδ εε ε38, 1ε ΕΐνΓε άεδ ΟέΓέπιο- 

ηϊεδ 3αΓ3ΪΕ δϊ§η3ΐέ επδαϊΕε 1ε ρ3533&ε άε 1’επιρεΓεαΓ 3 ΕΓ3νεΓ3 Ιεδ 

πιοπαηιεηΕδ άα Τηεοηςαε. 
Οε ηιεπιε ςαε Ιε ΤϊνΓε άεδ ΟεΓέπιοηϊεδ άοπηε 3εε1άεπΕε11επΐ0ηΕ, 

εί Ρ3Γ εΓΓεπΓ οα άίδΕΓ3εΕϊοη, 3α δϊ^ΐΏα Ιε ποπι άε ρ1ιΪ3ΐε αΕΕεηαηΕε, άε 
πιέπιε. ΐ1 άοηπε ρατίοΐδ, ρ3Γ αΐιαδ άε 1311^3^6, ιιοιπ 8ι§:πΐ3 3 Ια 
ρΐιϊαίε εΙΙε-ιπέαιβΕ Ο’αρΓεδ εε ΕεχΕε. Ιεδ άεαχ £3εΕΪοηδ, Ια νεϋΐε άε Ια 
Γέεερίΐοη δοΐεηηεΐΐε, ρέηέΕΓαΐεηΕ άαπδ 1ε δίκαια, εις τό Σίγμα, οα ανβΐΕ 
Ηεα απε άαπδε ααχ ίΙαιπΕϊεααχ. Ο’εδΕ ένϊάεπιηιεπΕ άαηδ Ια ρΐιΐαίε πιέπιε 
εΕ ποη άαηδ Ιε δϊ^πια ρΓορΓεπιεηΕ άϊΕ ςαε Ιεδ ίαεΕϊοηδ εχέεαΕεπΕ ΙεαΓδ 
εχεΓοϊεεδ εΕιοΓε^ΓαρΙιΐςαεδ, εοπίοΓπιέπιεηΕ α Ια ΕΓαάΐΕΐοη. Ι,εδ άεαχ 

1 ΟεΓ. I, 23, 128. 

* ΟεΓ. I, 66, 298 ; I, 68, 3^0. 

® ΟεάΓ. II, 3ΐ· 

^ θ€Γ. I, 32. Ι74· . ... 
5 Εα ΐεηηΐηοΙοβιβ ΕίχΙιίΕεοΕαΓΒΐθ άεδ Βνζ&ηΕίπδ έΕβϊΕ &5δεζ ιπιρτεοΐδε. 

Αυδδί Ιε ιηοΕ άψΐς εδΙ-ίΙ δοανεπΕ βγηοη^^ηιε άα ιποΕ καμάρα εΕ ρΓεπά 1ε δεαδ άε 

νούΕβ. Οί. ^. Ε1)εΓδθΐΕ, ορ.οΐΕ., 24, η. 5· 

β ά. ΕΙίεΓδοΙΕ, ορ.οίΕ., ΐ2ΐ, η. 2. 

’ ΟεΓ. I, 62, 278 - 279· 
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ίΒοΐίοηε, €η είΓεΙ. αρΓ€3 ανοΐΓ αοοίαπιέ ΓεηιρεΓεαΓ, ηιοηΐδίεπί 3ιιγ Ιοβ 

§·Γ&άίη3, άνέργ^ονται εις τά βάϋρα, ρουτ ΓέοΐίεΓ ΙεαΓδ 1ίί2ΐηΐ65 β^Γ&ΙυΙα- 

ΙοίΓεδ. ΕΙΙε 56 ϋΓοαναίεηΙ άοπα, αοιηπιε Ιε ίο,ΐΐ ϊαΒΕειηεηί: ο1>ΕεΓνεΓ 

Εΐ3εΓ5ο11:, ά6]α ά&πδ Ιδ. ρΐιί&ΐε ιηεπιε^ 

II 631; ρΓθΐ53ΐ)Ιε ςαε 16 ηοηι άε δΪ8Πΐ& η’επΙΐΓβ εη υ330ε ς[ΐι’3α 

οοαΓδ άα ΙΧ^ Βίεοίε, 3ρΓ65 Ιβ. Γποάΐίϊοδίίοη είίεοΐαέε ρ3Γ Τΐιεορίιίΐε. Εε 

81§ιη3 άε ΤΗεορΙιίΙε η^εΐ^ΐί:, επ εοπιπιε, ^αε Ιε ροιίΓίοϋΓ θε Γ3η1ιςϋε 

Ιιέπιίε^είε, ένΙάε ροίΐΓ ιεαενοΐΓ Ιο. ρΐιίαίε, πΐ3Ϊ8 οη 5’1ΐ3ΐ>ίΐιΐ3 & άοηηεΓ 

1θ ηοηι άε 8ί?πΐΕ & Ι’εη56πι1)ΐ6 (3ε Γέάίίΐοε εΐ & εοπ5Ϊά6Γ6Γ 1ε δίβπ!» εί 

Γΐιέηιίογείε εοιηπιε 3γηοηγπΐ65. 

Ε&Β3Γΐε εί Εΐ3εΓ5θ1ί εηαιπεΓεπί 1ε5 άΐνεΓ8 εάίΠεεΒ έΙενέδ ρ3Γ 

ΤΙιέορΗίΙε αηϊοιίΓ άα δϊ^πΐΕ εί άη Τ^^^οπ^α6, εη ΙειίΓ 3ίίπ1)ΐΐ3ηΙ αηε 

ρο3ίΐΐοη ρ1α3 οα πιοΐη3 ]α3ίΐ{ί66. Ε& 5Ϊία3ήοη άε5 έάίίίεεε, έ1ενέ8 αη 

δαά (Ια Τπεοηςαε εί <3α δΐ§ηΐ3, η’οίίΓε ρ33 §Γ3ηά ΙηίέΓέΙ έ έίΓε ίίχέε, 

ε3Γ ςεδ 6(3ί£ΐθ65 πε 36 ίΓουν^ίεπί ρ33 δατ 1» §Γ3πάε νοίε, ςυί τεΐί^ίΐ 16$ 

άίνεΓδ ραΐδίδ επίΓε εαχ. Εε ροδΐίιοη εχδοϊε άεδ έ(3ΐ£ίθ65 δίΐαέδ α Γοα· 

63Ϊ εί 3α πογ(3 άα Τποοηςαε εί (Ια δΐ§πΐ3 εδί, ραΓ οοηϊΓε, ίηΐέΓεδ- 

53ηί6 έ εοηηΒιίΓε. 

Εε ΟοηίΙηααΙεϋΓ άε ΤΙιέορΙίδηβ^ ίπ<1ΐ(ΐα6. <3’απε £3ςοη ρΓέοίδε, Ια 

δίίααίΐοη άα Ρ^χΐίέδ, άοηί Γέι^^'ε δαρεηεαΓ δεΓνπίΙ άε νεδίΙ^ίΓε αα 

οΐ6Γ§έ. Ε’έάίίίοε δε (3Γ6δδ3ΐί επ ίαεε εί εη 3ν3ηί, άντικρν και κατά μέτω- 

πον, άε Γέάίοαίε άα ίΓοηε, ρΓέδ άεδ §·Γ3άίηδ άε Ιε ΡΙιίΕίε, άα οδιέ 

οαεδΐ άα δί§·πΐ3. Ε’έάίοαίε άα ίΓδηε, οη Ι’ε άίί, δ’έΐενβίί άΕΠδ 1’3χε άε 

13 ροΓίε ά’3Γ§·6πϊ. Εε Ργχΐίέδ, δίϋαέ εη £3οε άε Γέάίοαίε, δε ίΓοανηίΐ 

Ρ3Γ οοπδέςαεηί, ηα ιηοίπδ ηρρΓΟχίπίΕίίνεπιεπί, άαπδ Γαχε άε Ιε ροΓίε 

ά’3Γ§^6ηί. ροΓίε ιηέάίΕπε άα Τποοπςαε. Ε’ΑΒδίάε ηε ροανΕΐί άοηο ρΕδ 

οοοαρεΓ 1ε ρΐηοε ςαε Ιαί Εδδί^^ηε ΕΙ)6Γ5οΙί δαΓ δοη ρΐΕπ, ραίδί^αε οεΐΐε 

ρΐΕοε έίΕΐί άεΐΕ οοοαρεε. II ίΕαί ηεοεδδΕίΓεηιεηί 1ε Γε}6ί6Γ ρΙαδ αα ποτά, 

άα οδΐέ άε 1ε οοΓπε δερΙεηίΓίοπΕίε άα δί§ηΐΕ. 

Εε ΟοπίίηαΕίεαΓ άε ΤΙιεορΙίΕπε® έοπί ςαε ΐΈνόα δε ίΓοανΕΐΙ δαΓ 

1ε §3αο1ΐ6, ο’εδί-Ε άΪΓ6 αα ηοΓά εί ε ΓεδΙ άα δί§^πΐΕ. Εε ^οηιίηα^ιευΓ 

άε ΤΗεορΙίΕπε πιεπίίοηπε ΓΕιοδ ρΕΓίηί Ιεδ πιοηαιτιεηΐδ (3αί, ε ρεγΙΙγ άα 
ΤΓίοοηςαε. δ’έοΙιεΙοηπΕίεπί άΕΠδ 1ε άίΓεοίΐοη άε Γοαεδΐ: οεδ πιοπα- 

Γπεηίδ είΕΐεηί 1ε ΟεγΙοπ, 1ε δίβπΐΕ, Ιε Ργχίϋέδ εί ΓΕγοε^ ΕΈιοδ, 

δίίαέ 3αΓ Ιε ίΐΕΠΟ ηοΓά-εδί άα δί^πΐΕ άενΕΐί άοηο δε ίΓοανβΓ δΠΓ Ιε 

1 ]. ΕΙ)εΓ8οΙί, ορ.αΐί., 113, η. 3- 

2 Τ1ι. Οοηΐ. 143 · 

^ Τ1ι. Οοηί. ΐ43' 

^ Τίι. Οοαί. 143- 

Είαάβδ 5αΓ 1ε ΟΓ&αά Ρ&Ι&ίδ (1β Οοπδί&ηΐίηορίε 227 

ϊΐαηο ηθΓ(1-οιΐ03ΐ άη ΤΓίοοηςιιε. ροδΐΐιοη άε 1 Εγο5 ε 1 εχίΓβηιιΙε 

οαεεί θα ραΒεαεε θε5 XI. δείηίδ, εΐ ρίέε θε ΓεχίΓέπηίε _5αθ θα Ρ33- 

,3(,ε θα δείεηεαΓ, τεΒδοΠ αα δΡΓρΙαδ θα Ι.ινΓ6 θεε ςεΓεηιοηιεε, θοη 

1ε ιεπιοίκηαεε εοηεοΓθε ραΓίαίΙεκεαΙ ανεε εεΐαί θα ΟοηαηααΙεαΓ θε 

ΤΙιέορΙίΕπε. . , ^ , 
Ο’ΕρΓέδ 1ε ΟοηίΐηαΕίεαΓ άε ΤΙιεορΙίΕπεοη Εναιί άεναηί 50ΐ Ιεδ 

άΐνεΓδ ιηοηαιηεηΐδ Ι^Είίδ ραΓ Τΐιέορίιϋε, Ιοίδί^αε, άε Γέ§:1ί56 άα δοι- 

σπεαΓ. οη δε άΐα^εΕίί νβΓδ Ιε ΡαΐΕΐδ. ένίάειηπιεπί εη ρΕδδΕΠί ρεγ Ιε 
ρΕδδΕ^ε άα δεί^ηεαΓ: εύθύς άπό τον Κυρίου είςιών «ατά προοωπον 

^πανζώοας εΰρήοεις ανιάς (οικοδομάς). Ύοηί εη Εά^είίΕπί ςαε 1 οη 

ραίδδε ΐΓΕάαίΓε άτιό τοΰ Κυρίου ρΕΓ « ε ραΓίΐΓ άε Γέβΐϊδε άα δει^πεατ », 

ΕεΙ)εγ16® ΐΓθάαΐί : «εη νεπΕΠί άα ραΐΕΐδ άα δεί^πεαΓ», ο εβί ε άίΓε, 

άα ρΕίαίδοοοαρέ ρεγ ΓειηρεΓεαΓ, ίΓΕάαοΐΐοη ίηδοαίεπαΜε, ςαί οοηάαιί 

5οη ααίεαΓ ε δίΐαεΓ Ιβ ΟαΗεη εη εαά άα ΤΓΪοοηςαε, ΕΐοΓδ ςαε δΕπβ 

^αοαη άοαίε ροδδίόΐε, εε ίΓίοΠπε δ’έΙενΕΐΐ Εα ηοΓά- 

Ρειίώ! Ιεδ έάίίίοεδ ίΙιέορΗΐΙΐεπδ δίΐυέδ Εα δαά άα Τπεοηςαε, 1ε 

ΟοηίΐηαΕίεαΓ άε ΤΙιέορΙίΕπε® πε οίΐε ρΕδ, εη εί£εί, 1ε αΕΓίεπ. Π εδί, 

ά’ΕίΠεαΓδ. ένίάεηΐ ςαε 1ε ΟοπίίηαΕίεαΓ άε ΤίιέορΙίΕΠβ,^ρΕΓίΕηΙ άε 

ΓέβΠδε άα δεί§ηεαΓ ροαΓ έηαιηεΓεΓ Ιεδ έάίίΐεεδ, Ιεϊϊ οείίε έηαπιέΓΕίιοη 

εη οοπιιηεηςΕηΐ ρεγ 1ε ηοΓά, ΑΓπνέ Εα ΤΓίοοηςαε, ϋ άέεπί Ιεδ έάι£ι- 

οεδ εη άίΓεοίΐοη άε ΓοαεδΙ, ^ ραΠίΓ άα ΤΓίοοηςαε: δι&ιπδι Εγο8, 

ΡΙΐίΕΐε. Ργχΐΐέδ. ΡαΪ5, ΐ1 ρΕΓίε ά αη ίΓίοΙΙηε ΐδοΙέ, 1ε ΡεΓίε, ^ 

ηοΓά-εδΐ άα ΤΓίοοηςαε; εη£1η, 11 ρΕδδε ααχ 1)&ί1πιεηίδ Εα δαά άα Τη- 

Εε ΟΕπεη εδί 1ε ρΓεπιίεΓ Ι^ΙίΙπιεηϊ άεοπί επίΓε 1 έ?1ΐ86 άα δει· 

κηεαΓ εί 1ε ΤΓίοοηςαε. Οε Ι^αίίπιεηί δε ίΓοανΕΐί άοηο ϊηοοηΙεδίΕΜε- 

πιεπί Εα ποΓά, οα ρεαί-βίΓε, απ ρεα αα ηοΓά-οαεδί άα Τηοοηςαε. Εε 

5εα1 έάϊ£ίοε ίΓΕΠοΗεπιεηί Εα ηοΓά-εδί άα ΤΓίοοηςαε έίΒιί 1ε ΡοΓίε.^ Εε 

ροδΐίΐοη ςαΈ1)6Γδθ1ί Εδδί^ηε 3αΓ δοη ρΐΕπ Εα ΟαΓίεπ. ςαι ανοΐδίπΕίί 1ε 

Τηοοηςαε, εδί δεπδΙΙιΙεΓηεηί εχΕΟίε. Π ηε 50πιΙ)1ε ρΕδ, οερεηάΕπί, ςαε 

Ιε ΟΕΓίεη δε ΐΓοαναί εχΕοίειηεηί 3αΓ 1ε ρΕδ3Ε§:ε άεδ ΧΕ δΕίπΙδ. 

ΤΙιέορΙήΙε δ’είαϊί £ΕΪί εοηδίΓαίΓε αα ΟΕΓΪεπ αηε ε1ΐΕπιΙ)Γ6, ςα ι1 

ΙϊΕΜίαΙΐ ρεηάΕπΙ ΓΙιΙνεΓ. ροαΓ δε ιηείίΓε ε ΓεΙ)γ1 άεδ νεηίδ νιοΐεηϊδ άα 

ιηϊάΐ. Οείίε οΙίΕΐηΙϊΓε ϊαί ρΙαδ ίΕΓά Εδδΐ^ηέε οοιηπιε ιέδίάεηοε Εα ρΕ- 

ρΪΕδ οα εοηοΐεΓ&ε^ ίιέδ νΓΕίδεηι1)ΐΕΐ)1επιεηί Ιε οοηοΐ6Γ§ε, οΐΊΕΓ§:έ ά οα- 

1 Τ1ι. Οοηί. Ι39· 
2 ^. ΐ:^&1>3ίΓΐβ, ορ.οΐί., Ι53· 

2 τη. Οοηί. 144 εί ΐ45· 
* τη. Οοηί. 144· 
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νΓΐΓ Ιβ ροΓίε ςυί, θυ ρ3533§·€ άα δεί^πθαΓ 5’οανΓ3ίΐ; 5ιιγ Ιε δί^ιηα ε|· 

(ΙοππΕίί: 30065 3α Ρ3ΐ3ί5, ΙοΓδηα’οη δ’γ τβηά&ιΐ θε Ιε Μβ^ηβαΓε οα <3ε 

1 ε^Ηδε άα δεί^πεαΓ. II οδί; άοπο ίοαΐ; πΕίαΓεΙ ςαε Γοπ αίΐ ρΐ3οέ υη 

οοποΐεΓ^ε, α ρΓοχίπιίΙέ άα ΒΙ^τώά. Ι,ε Οεγϊοπ 5ε ΐΓοανβιΕ άοηε ρΐαίοΐ 
ά3Π5 1ε νοί5ίπ3§6 άα ρ3533§:ε άα δεί§-ηεαΓ. 

ΤΙιεορΗίΙε δ’είΕίί 6§:3ΐ6πιεπΕ ί3Ϊ£ οοηδίΓαίΓε 3 Ιε Ρετίε αηε οΙιειμ- 

13Γ6, ςα=ί1 ΙΐϊΙιΙίαίι άιι ρηη1εηιρ5 ε 1ε £ΐη άε ΓβαΙοπιηε. ΟεΕίε ε1ί3ΐη1>Γε 

δΟΓπρίαεαδε. τεΐΐεο ρ3Γ ΓοαεδΕ ε 1ε ΡεΓίε, είΕίΕ ΙιοΓάέε ίε ροηίςυεδ 

5αΓ 563 00165 65Ε ε£ 5ϋά; δΕΓ Ιο οοΐέ ποΓί! δ’εΕεικίΕΐί αηε ΕίίηιίΓΕΜε 

Ε6ΓΓ3556, ηλιακόν, ά’οα Γοη ΕρεΓοεναΐΙ ΓΕΠοΐεπ Τζ3'1^Εη^5ιέποπ. 5αΓ 

ΓειηρίΕοεπιεηί άυ^αε1 ΤειαρεΓεαΓ ΒΕδΐΙε Ιε·· {86; · 886) άενΕΐΙ έπ^εΓ 
ΐΈ§1Ϊ5ε Νοανεΐΐε, Ιεδ άεαχ ρΙιΪΕΐεδ εΕ 1ε ]3Γ(ϋη άα ΜεδοΙίέρΐοη*. 

Ιν363ΓΕ6 δΐΕαε Ενεε ΓΕί3θπ οεΕΕε Ε6γγ3356 (ΙενΕπΕ 1ε ΡεΓίε®; Ε66Γ5ο1ε, 
Ρ3Γ οοπΕΓε, (3Ϊ3ρο5ε, έ ΕογΕ, βπγ 8οη ρΐαη Ιε ΕεΓΓΕ356 (3εν3ηΕ ίβ ΟαΓίεη. 

Εε ΡεΓίε άενΕίΕβΕΓε Ε35εζ 56Π5Ϊ6ίεπιεπΕ επ ποτά, ροαΓ ςαε 1’οπ ρύΕ άε 
8Ε Ε6ΓΓ3856 ΕρεΓοεγοίΓ Γαποίοη Τζί/1ίΕηΪ3Ε6ποπ, δίΐαέ Ιε ίοηβ- άε Ιε ηιει, 
81611 Εα ά685οα3 (Ιε 1ε Ε6ΓΓΕ53ε άα Ρ1ιεγ6. 

Α ρΓοχΐπιίΕε άε ΓΗέηιΐο^εΙε οα δί£πΐ3 36 ΕΓοαναΐΕ Εαδδί απ ΕπΕίςαε 
έάΐίΐοε εοπδίΕπΕΐηΐεη : Ιε €αΙ)αΙΙαηο$. 1.63 ΡεΕγϊε» οιΕεπΕ 1ε ΟΕ^ΕΐΙαΓίοδ 
ά3Π5 αη §Γοαρ6 ά’εάίίίοεβ, εοπιρΓεπΕπΕ Ιε ΜΕ^^ηβαΓε. Γέβϋδε άα δεΐ- 

8:π6αΓ, Γΐίΐίΐίοη. Ιε νεδΕίΕίΓε, Ιε ΟΕ^δΙΙαποδ, Ιε δΐ^τπΕ εΕ Γθ3Εθ3. 1.3 

ιιιεηΕίοη άα 0Ε8Εΐΐ3Γίο3. επ πιέπιε Εεπιρβ ςαε άα δί2:πΐΕ. 5επι8ΐ6 ίηάί- 
ςαεΓ ςαε εεδ άεαχ έάίίίοεδ, η είΕΐεπΕ ρ35 ΕΓεβ έΐοί^ηέδ; Ι3 ηιεπΕΐοη (3ε 
ΓΟαΙοδ ε3Ε 6§:3ΐβηΐ6πΕ δί^πΙίίοΕΕίνε. 

1.6 Ι.ϊνΓ6 άε5 ΟέΓέπιοπίεδ £εϊΕ ρ1α8 (Ι’απε ίοΪ5 Εΐΐαδίοπ αα Οε^εΙ- 
ΐ3Γίο5, (5αί 5επι8ΐ6 ΕνοΐΓ εποοΓε εχίδΕέ Εα Χο δίέεΙε, πιεϊε ίΐ ηε ρΓεοίδε 
Ρ33 5Ε ΒίΕααΕίοη. Ι.Ε ροδΪΕΐοπ, ςαε !αί Εδδί^ηε Ι.Ε^βΓΕε'* εδΕ ίηδουΙεηΕ- 

816. Ε86Γ5ο1Ε^ δυρροδε αα’ίΐ ΙααΕ οΙιογοΙιογ οεΕΕε ίδδΐιε άα οοΕέ (Ια δα- 

Ιοπ ά’ΟΓ, πιΕίδ οοπίΓπε Ιε ΟΕΒαΙΙαΓίοδ εδΕ απ εάίίίοε οοηδΕΕπΕίπΐεπ, οπ 
ηε οοΗΐρΓεηά §·αέΓ6 εοιππιεπΕ ΐΐ ΕαΓΕίΕ ρα ΒεινίΓ άΊδδυε αυ δβίοπ 
άΌΓ, οοηδΕΓαίΕ ε Ιε £ίπ άα ΥΙο δΐεοΐε. Ι.383ΓΕ6 ίαίΕ άα Οα^αΙίΕηοδ αη 
ΙοοεΙ οά Γοη §·3Γ(33ίΕ Ιεδ οΐιενδαχ; ΙιγροΕΗεδε Ε^δοίαπιεηΕ ίπδοαΕεπΕ^Ιε, 

ραίδραε οεΕΕε δΕίΙε δΟΓναίΕ (Ιε δαίΐε ά’ΕΕΕεηΕε Εαχ (3ί§·ηίΕ3ίΓε5 εΕ άε 
Ιίεα άε ρ355α§:6 Εαχ οοΓΕε^εδ. Ε86Γ3ο1ε ® ρεπδε ςαε Ιε ΟΕ^ΕΐΐΕΓίοδ έίαιί 

^ ΤΗ, ΟοηΕ. 144- 

^ Τ. ΤίΐΗίίΓΕς, ορ.οίΕ., 2θθ, 

^ ΡηΓγϊε Ιί, 145· 

^ I. Ιν & 8 3 Γ Εε, ορ.οίΕ. 86 εΕ ρΐαπ π. ΐ2ο. 

ΕΗοΓδοίΕ, ορ.οίΕ., ιβο. 

® I. Ε86γ5ο1Ε, ορ.οίΕ., ΐ59· 

ΕΕιιάεδ δΤΐΓ 1ε ΟΓδίαά Ρε1εϊ5 άε ΟοπδΕ^ηΕίηορΙε 

31051 ηοιηηιέ. ρΕΓοε ςα’ΐΐ ανοίδίηΕΪΕ Γαπε άεδ έοαΓΪεδ άα ΟΓΕπά Ρε- 

ΐΕΪδ. Η3^ροΕΐιέ56 ηοπ πιοίηδ ϊηεχΕοΕε. Ααοαηε έοαπε ίιηρέπΕίε η εχίδ- 
ΕειΕ εΕ ηε ροαναίΕ εχίδΕεΓ άα εοΕέ άα δαίοη ά Ογ, ηί ιηεηιε ε 1 ίηΕε- 

πεαΓ άιι ΟγεοΙ ΡΕίΕΪδ. Ι,εδ δεαίοδ έοαΓΪεδ εοηπαεδ οΕεϊοπΕ δίΕαεεδ ρΓβδ 
άεδ ρΓΐηοίρΕίεδ ίδδαεδ: ι° νείδ Ιεδ βΙ^γΐΕ ^; 2® ε ία ΟΗαΙοέ, οα 1ε Ι.ΐνΓ6 

άεδ ΟέΓέιηοηίεδ δί^παίε, άαηδ Ιεδ δοΗοΙεδ, απε εεαΓίε άε ιηαΙεΕδ®; 3^ ^ 

ΜΕ&πΕίίΓε^ 4" Σί νΓΕί5επι8ΐΕ81ε ςα’ίΐ γ ΕναϊΕ απε εεαηε αα Τζγ- 

^απίδΕεποη, ςαί εδΕ ρεαΕ εΕΓε οεΐΐε ςαε εοπδΕΓαΙδίΕ οα τεδΕααΓΕ πΐΕ§:ηΐ- 
ίίςαεηιεηΕ Μΐεΐιεί III {843- 867)'· Π εδΕ, ά’ΕΪΙΙεαΓδ. ρΓο^αΜε ςαε Ιεδ 
^ΓΕπάεδ έεαπεδ ίπιρέΓίΕΐεδ δε ΕΓοανΕΐεηΕ εη άεΙιοΓδ άε ΓεηεεΐηΕε άα 
ΟΓΕπά ΡΕίΕΪδ. Ι.εδ έοαήεδ άε ΓίπιρέΓΕΕπεε βΕαΐεπΕ δίΕαεεδ άα οοΕέ άα 
^I1Γ73έοη^ Εη &έηέΓΕΐ. οη ΕΠίεπαίΕ άε ΡεχΕειΐεαΓ Ιεδ εΐιενααχ ϊπιρέ- 

ΠΕΕΙΧ®. ΕΗ ηιοίπδ, ^ 1ε ΙιΕαΕε εροςαε. II εδΕ ρεηηίδ άε δαρροβετ ςαε 
Ιεδ έοαπεδ ραΙαΕΐπεδ π’έΕΕΪεηΕ άεδΕίηέεδ ςα ε 1θβ:εΓ Ιεδ οΐιενααχ ίηάίδ- 

ρεηδΕ^Ιεδ αα δεΓνίοε άε ΓεπιρεΓεαΓ; ςααπΕ ααχ απΕΓεδ, ίΐδ έΙαΐεπΕ 
0ΕΓάέ5 άαηδ Ιεδ §:ΓΕηά6δ έοαηεδ αΓ^αΐπεδ. Εε ΟεΒεΙΙεποβ ΕϊγειΕ, δειπΜε- 

Ε-ΐΙ. δοη ηοπι άεδ ΕαρίΒδεΓίεδ ςαϊ Ιε άεοοΓΕίεηΕ. Ρεγπιϊ Ιε® ίΕρΪ356ΓΪ63 

ραΐΕΕΐηεδ. εη είίεΕ, Ιε ΕίνΓε άεδ ΟεΓεΓΠοηιεδ' οΐΕε άεβ Ε3ρΪ83επ63 τεριέ- 

δεηΕαπΕ άεδ οΐιενααχ καβαλλάριος). 

Εογ5 ά’αηε ρΓοοεδδΐοπ δοΙεπηεΙΙε ε. 1ε ΟΓΕπάε Ε^ΐϊ^ε, άέδ Ιε πιαΕΐη, 

Ιεδ ρΓέροδΐΐβδ εΕ Εοαδ Ιεδ οΙιαηι^εΙίΕηδ, δβ τεπάΕΐεπΕ Εα ΟΕ^ΕΐΐΕΓΪοδ εΕ 

3> Ε55ε3'ΕίεηΕ. ΕοΓδςαε Ιε §ΓΕηά ρΕρίΕδ οανΓΕίΕ Ιε ΟΓΕπά ΡΕίαΐδ, ΐΐδ 

εηΕΓαίεηΕ εΕ ΕΐΐΕΐεηΕ 3*Ε33εοΪΓ Εα ΡΕπίΗέοη, ΕηΕίοΗ3ηι8Γ6 Εα ηοΓά άα 

δΕίοη ά’ΟΓ, ααςαεί οιι ΕοεέάΕΪΕ ρΕΓ Ιε ρΕ3δΕ§ε άεδ ΧΕ δΕίπΕδ®. Εογ3- 

ςαε ΓεπιρεΓεαΓ έΕΕίΕ ρΓέΕ, Ϊ1 βογΕεϊΕ άα δΕίοη ά Ογ ρεγ Ιε Ρ8}^1εχ, 

ρΐέεε νοίδΐηε άα ΡαηΕ8έοπ, εΕ βΕ^ΠΕίΕ ρεγ 1ε 8ϊ§:ιιιε 1ε ραΐαΐδ άε 

Οαρίιηε 
Εεδ ρΓεροδϊΕεδ εΕ Ιεδ εΙίΕΠίΙιεΙίΕΠδ, νεηαπΕ άα άεΙιοΓδ, ηε δοηΕ ραδ 

εηΕΓέδ αα Οταπά Ραΐαίδ ραΓ Ιεδ δΙίγίΕ. οεγ ΐΐδ ΕαιαΐεπΕ αΕΕεηάα ΓοανεΓ- 

Ευτε άα Ραΐαΐδ άαπδ ΓΗίρροάΓοηιε εοανεΓΕ, ηί ρεγ Οαρίιαε, ΗαΕΓεπιεηΕ 
ίΐδ ΕαΓΕίεπΕ αΕΕεηάα. δοίΕ άαηδ ΓΗίρροάΓοηιε άε Βαρίιηέ, δοίΕ άαπδ 

I Ν. ΜβδΕΓίΕΐδ, ρ. 27, 45· 

3 θ€Γ. II, 15. 572. 
3 ΟεΓ. I, 41. 215. 
^ ΡεΕγΪΕ II, 225· 

5 ΟβΓ, II, 15, 58,1. 

6 Οεη II, 5ί. ^99. 

’ 06Γ. II, 15. 581· 
8 Οί. I. ΕΗεΓδοΙΕ, ορ.οίΕ., 85 εΕ 87. 

8 ΟεΓ. I, I, 6 - 7. 
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ΓΑϊ)5ίά6: ίΐδ πε δοπΐ ενίάεπιπιεηΐ: ρ&δ νεηαδ ρ3Γ Ιε Τζγίε&πίδίεηοη, 
εηΐΓέε εχοερίίοπηεΐΐε; ϊΐ3 η'οπΙ: άοπο ρη νεπίΓ ηαε ρ&Γ Ια Οΐιβίοε οα 
Ρ3Γ \ά Μ3?π3αΓ€, 03Γ, Ά ρ^ΠΐΓ άθ Γέ^ΐίδε άιι δείβηειίΓ, οεδ άευχ 
ίΗπ6ΓαίΓ65 86 οοπΕοπά^ΐεπί:. Ι^εε ρ6Γ5οηη3§65 επ ςυεείιοη οηί άοηο 
οεΓίαΐηεηιεηΙ; 5ϋΐνΐ Ιε ρ33532ε 5εΐ§:πειΐΓ, ρουΓ είΓηνεΓ άμ 03ΐ33ΐΙα- 

ποδ, οη ίΐ3 οηί: δίαΐίοηπέ, εη 3£1:επ(]3πΙ ΓοανεΓίαΓε άε ΓΙιεπιίονοΙε οα 
δί§ηΐ3 Βιι 81^013, ίΐδ οηί δηίνΐ Ιεδ ρ35δ3§^εδ άεδ ΧΙ^ δ^ίπΐδ ρουΓ 
§^&§·ηεΓ 1ε Ρ&ηίΗέοη Οα^ηί έ Ι’εηιρεΓειίΓ, δοη ΐίίηέΓβίΓε η*6δΐ ρ38 

άοαίεηχ: δΟΓίαπί άα δ^ΐοη ά’ΟΓ ρ3Γ Γυηε (1ε3 ίδδηβδ ποΓά, ι1 & ηεοεε- 

δΕίΓεηιεηί: ρ^δδέ ρδΓ 1ε ρ3δ33§ε (Ιεδ ΧΙ^ δ^ίηίδ ροαΓ άέ1)ουε1ιεΓ (Ιβηδ 
1ε δϊ§^πΐ3, δαίν^ηί Γα53§:6. 

ϋ’αρΓέδ οε ςηί ρτέεέάε, Ιε Ο^ί^^ΙΙδποδ άοιί είΓε οΙιεΓοΠέ ά^πδ 1ε 
νο1δ1η3§·ε άιι δί^^ηι^ εΐ δΐΐΓ 1ε ίΐ^ηε ποτά άε οεΐ έάί£1αε. Ι,εδ ρΓβροδίΐεδ 
εΐ Ιεδ ς1ΐ3ΐΏΐ3ε11&π5, άη τεδίε, ηε δοπί ραδ νεπυδ, 5εηιΐ3ΐε·1-ίΙ, ρπΓ \ο, 

Οΐιαίεέ, οεγ 1ε ρ35δ3§:ε & ίτανεΓδ Γέ^ΙΙδε άα 8εί§ηευΓ π’εδί ρ3δ ίηάι· 

ςαε, Επ νεηαηΐ, επ"ε££εί, άε 13 01ΐ3ΐοέ. Γέ§·1ΐδε άα δεί^πεατ έΐ3ΐί Ια 
ρΓεπιίέΓε Ϊ3$αε ςαΊΙ £3ΐΐ3ΐΙ £Γ3ηε1ιίΓ, αναπί ά’3ΓΓΐνεΓ 3α δ1§ηΐ3. ΙΙδ οηί: 

άύ νβηΐΓ Ρ3Γ 13 Μ3?Π3αΓε. ΟείΙε ΙινροΙΙιέδε δ’βρραίε δΠΓ αη Ιεχίε άα 
ΕίνΓε άβδ ΟεΓέηιοηίεδ^ 

Εδ 3 ίένηεΓ 933» ^ Ι'οεοαδίοη άα δβΟΓε άα ρ3ίη3Γε1ιε ΤΙιέορΙιγίΕ- 

είε, Ιε ΟΓβηά ΡβΙεϊβ £αί οανεπ ρ3Γ ΙΊδδαε ςαί πιέηε 3 Ρέ§11$ε άα 
δεί^ηεαΓ ε£ Ιβδ ο1ΐ3πι1ϊ6ΐΐ3η3 £ίΓεηί ρ3Γ Ιέ 1εαι· επίτέε, οοηιπιε άε οοα- 
ίαηιε, «ατά τό είω^^ός. ΕοΓδςαε ΓεηιρεΓεαΓ ίαί ρΓέί, ίΐ δΟΓίίί 3νεο 83 

δαίΐε άε ρΓέροδίΙεδ εί άε οΐΊ3πι1)ε1ΐ3Π3 ροαΓ δε τεπάΓε ρ3Γ Ι3 Μ3§:η3αΓβ 
ε£ Ιεδ ^αίειίεδ ά3ηδ Ιεδ εαίεείιαπιέηεδ άε δαίηϋε δορίιΐε. ΕΊβδαε, ςαί 
εοηάαΐί: άα θΓ3πά Ρ3ΐ3ί8 έ Γέ§·Ηδε άα δεΐ^'πειίΓ, ηε ρεαΐ είΓε ςαε 13 

ροΓίε ηοΓά άα δΐ§·πΐ3, ςαί δ’οανΓ3ί(: δατ Ιε ρ3δδ3£ε άα δεί^ηεαΓ, 
εοηιηιε οη Γ3 να. 

ΕοΓδςαε ΓεηιρεΓεαΓ άεναίΐ: αΙΙεΓ έ εΙιεναΙ άε δοη Ρ3ΐ3ίδ ά ςαείςαε 
δ3πεΙυ3ίΓε άε Ιε ΟΕρίίαΙε^, Ιεδ ρΓεροδίΙεδ εί Ιεδ ε1ΐ3πιί)ε]ΐ3ηδ έΙαίεπΙ 

ίηνίϋέδ 3 δε τεπάΓε 3α ΡΕίαίδ, επ ρεπέίΓΕΠί: ρ3Γ Γίβδαε εΙιοίδίε ρ3Γ 

ΓεηιρεΓεαΓ ροαΓ πιοηΙεΓ 3 εΐιεναΐ. ΟοηίοΓΠΐέηιεηί: α εεί οΓάΓε, ί!δ 

επίΓΗίεπί, δοίϋ ρ3Γ 1ε 03ΐ)3ΐΐ3πο8. δοίΐ ρ3Γ Γέ§:1ίδε άα δεί§:πεαΓ. δοΐΐ: 

Ρ3Γ 1 ΗίρροάΓοηιε, δοίΐ: ρ3Γ 1ε ΤζγΙεΕηίδίεΓίοη, δοίϋ ρ3Γ ϋΒρΙιηέ. Ο’έίΕΐΙ: 

ίοα]οαΓ3, εη είίεΐ:, εη δΟΓίΕπί ρ3Γ εεδ ίδδαεδ ςαε ΓεηιρεΓεαΓ πιοπίαίΐ έ 
εΐιενη!. 

Ρτβηιί,βΓβ βηΐτέβ ραν Ι’έβΙίδβ άιι 8βίρη6ΐΐ)\ Εοτδςαε ΓεηιρεΓεαΓ δΟΓ- 

’ Π, 38. 635- 

2 06Γ. η, 13. 557· 

έ(:ηά££ ΒΠΓ 16 θΓ&ηά Ρ^Ιείδ ΟοηΞί^ηΡηορΙε 
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. ■. ^ εΉβνηΙ οα τεηίΓαίί 3 Λον3ΐ ρ3Γ Ιε Οΐιηίαέ, ϋ ίΓ3νεΓδ3Ϊί ίοαΐοαΓδ 

ΐΞ=Ξ;=β 
.ΙβναηΠ.. Ρ- 

'δΙΙ'ίΌΓ'Γα ο" 

5ϋαέ ά ρΓΟχίαιίΙέ άεΒ 51.>Ίβ.. άίΐηΒ αεΙ Η.ρροάΓοακ: οοηνεΓ αυ 

1 ΟίΓ, I. ΙΟ, 84-85; I, -7. ιο7 - ιο8 ; I, 3θ, ^ ^ 3 ο Η, ορ.όί·, 
2 0<;γ. I. .7. 99. 5ογ οοβ άίν«8 ·Ιικγ9.γο8, οί. I. Β1.0Ι80 1 , Ρ 

38-39· 
3 θ6Γ. II, 13. 557- 

4 Αρρ. 507· 
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Τΐηεορίιιΐε ά03θ6η(ϋΙ άε οΗενΕί ροαΓ εηίΓεΓ άαηε Ιβδ δΐ^νία Ι,ΟΓΜηε 
1 επιρεΓεοΓ εΙΙειΙ: νιβίΙεΓ Ιβε ΙιόρΙϋϊιαχ άε Ια νϋΐε, ο εαΐ άε οε „,έ„,ε 

ΗιρροάΓοηιε ςιι ί1 πιοηϋαϋ ά εΗεναΙ·. II εχίαΐαίΐ, ΰ’αϋΙεπΓδ, απε έοαηε 

ιΙεναηΙ 1ε5 δΙίγΙα ®. Ι^α ροΠε άεϊ 31:>Ί2 3"οανΓαΐΙ 5αΓ εε ηιέηιε Ιιϊρρο- 

άΓοηιβ άθ Π&ρΗπέ οιι ΗίρροάΓοιηβ οοανεη. Ό&ηδ !& Γέ^Ι^πιβπί: <3*οα- 

νβΓίιΐΓΘ άα ΟΓΕπά ΡΕίαΐδ, Ιεδ οίΕΐοί^ΓΒ οΙίΕΓ^έδ ά0 οε δβΓνΐοε. 

ανοΐΓ οανεη 1ε ροΠε άοηηαηί; άα ΙαδΕίηίΕηοδ 5ιιγ Ιεδ δΙί3'ΐ3, οανΓαίεηΙ 
εηδίιιίε Ια ροΓίε άοπηαπί: άεδ δΐζ^^ΐα βπγ ΓΗ^ρρο^1^ο^η6 οοανεΓΐ®. 

^εηίΓ66 (3ϋ ΟΓαηά ΡαΙαίΗ, ραΓ ΓΗΐρροάΓοωε εοανεΓί, 65ΐ εποοΓβ 
πιεηίιοηηέε αΐΙΙεαΓδ άαπδ Ιε Ι,ΐνΓε άεδ ΟέΓέηιοπίεδ. Ι^ογη άε Ια ίείε (3ε 
δαιπΕ Εϋε, 1ε δέπαΕ 5ε ΓεπάαΪΕ α ΓΗίρροάΓοπιε (άε Οαρίιηέ οα Ηίρ- 

ροάΓοπιε εοανεΓΕ) εΕ. ΙοΓδηαε Ιε ραρΐαδ οιινΓαΐί 1ε ΟΓαηά Ραΐαίδ Ιε 
δέπαΕ ρέπέΕΓαΐΕ άαηδ Ιεδ 51ί3^Iα^ Εογ5 (Ιε Ια ίεΕε θε5 Καιηεααχ,’ιεδ 
(3ΐ§^πίΕαΪΓεδ δε ΓεπάαΐεπΕ ραΓ ΙΉΐρρο(3Γθΐιιε οονίνεΓί αα θΓαηι3 Ραΐαΐδ- 

ΙοΓδ^αε εε (ΙεΓηίβΓ έΕαΐΐ οανεΓΕ, ίΐδ αΙΙαίεπΕ δε τέαπΐΓ άαπδ 1ε Ιαδίίηΐα’ 

ηο3; ι1δ έΕαιεηΕ ένίάεπιιηεηΕ επΕΓέδ ραΓ Ιεδ δΐι^ΐα^ ΕοΓδςυε Ι’εηιρε- 

ΓευΓ δοη&ΪΕ (3α ΟγεικΙ ΡαΙαίδ ραι Ιεβ εΐ: 1Ήΐρρο(3Γθπιε (οοανεΠ 
ου (3ε Οαρίιηέ). ίΐ ραδδαΐΕ ίπν&Γία51εηιεηΕ ραΓ Ιεδ (3εαχ §Γ3Π(3ε5 ^3ΐβ- 

πεδ, Ιε Ε3α5Ϊ3ΐεο3 εΕ 1ε ΙυδΕίηΐαηοδ. Ε’εηΕΓέε, δί^πΕίέε αυ οίιβριΕΓε 13 
αυ ΕινΓ6 II (3α ΟινΓε (Ιεδ ΟέΓεπιοηίεδ, εοΓΓεδροπά, δαηδ ααοαη (ΙουΕε 
ροδδώΙε, έ ΓεπΕΓέε ραΓ Ιεδ δΐ^γία. Οε 1Ήίρρο(3ΓθΓηε οοανεΓΕ. Ιεδ ρεΓ- 

δοπηα^εβ ρΓέεΐΕέδ εηΕΓαίεπΕ ααχ δΐ^γία εΕ §α?ηαίεπΕ Ιε 53ΐοη (Ι’Ογρεγ 
Ιε ΙαδΕίηίαποδ εΕ 1ε Οαυδίαΐεοδ. 

_ Τ^ο^8^έηιβ βηίΓέβ ραν ΟαρΗηβ. Ο’επΕΓέε ραΓ Οαρϊιηέ εοΓΓεδροη- 

ά3ΐΕ έ Ια ροΓΕε ά’ινοίΓε. ςαί δοανΓαίΕ δΠΓ Ιη οοαΓ οα Η1ρρο(3Γοπιε άε 
Οαρίιηε. ΡαΓ οεΕΕε ροΓΕε, οπ αοοέ(3αίΕ έ Ι’εδεαϋεΓ εη εοϋπιαςοη πιοπ- 

ΕαπΕ α Ια ^αίεπε (3ε Οαρίιηε. ά’οά ραΓ ΓΑΙ)δίάε εΕ ηιέιηίογαΐ^ οα 
δ.§:πΐ3, οη ροαναίΕ ^3§:πεΓ 1ε δαΙοπ (ΙΌγ, δοΪΕ ραΓ Ια ροΓΕε ροϋε α απ 
ΙιαΕΕαπΕ (3ε ΡΗέπιίογεΙε εΕ 1ε ραδδα^ε άεδ ΧΟ δαΐπΕδ, δθΪΕ ραΓ 1ε ροδ- 

δα§:ε άα Τπεοηςαε εΕ Ιε Οαυδΐαΐίοδ. ΟοΓδςαε Ι’ειηρεΓεαΓ (ΙεναϊΕ 50γΕϊγ 

ραΓ Ια ροΓΕε ά’ίνοΪΓε εΕ πιοηΕεΓ α εΙιενα! (3απδ Ια οοαΓ, ου Ηΐρρο- 

(3γοπιθ (3ε ΟαρΗηε, Ιεδ ρεΓδοηηα^εδ οίϋέδ αα οΙααρίΕΓε 13 ί3α ΟΐνΓε II 

άα ΟΐνΓε (36δ ΟέΓεηιοηΐεδ επΕΓαίεπΕ αα θΓαη(3 ΡαΙαίδ ραΓ Ια εουι 6ε 
Οαρίιηέ εΕ Ια ροΓΕε 6’ΐνοίΓε εΕ δαίναίεπΕ ΓΐΕίπέΓαίΓε ΐπάΐςαέ. 

> 06Γ. I, 33, 177 : I, 34> 178· 

2 Ν. ΜεδαΓΪΕίδ, ρ. 27, 45· 

^ 06Γ. II, I, 5ι8. 

^ 06Γ. I, 19, 114- 

® ΟβΓ. 132, Ι7Ι. 
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ΟιιαίΗβηιβ βηίτέε ρατ Ιβ Τζ^Ι^αηίΒίβήοη. Οε ΤζγΙ^αηίδΕέΓίοη δ’έΕεη- 

6αίΕ ίι Ι’εδΕ άε Ια ΕεΓΓ^δδε άα ΡΙιαΓβ. αυ (3ε1έ άε !Έ§ϋδε Νοηνεΐΐο. Ιο 
1οα& άβ Ια πιβΓ ου ρΙυΕοΕ 6υ ΒοδρΙιοΓΟ. Ο'επιροΓευΓ δοΠαιΕ ραΓ αεΕΕε 
ίδδαε, ΙοΓδίΐυ ί1 δε ΓεηάαίΕ 6απδ Γυη άεδ δαποΕυαίΓοδ (3υ ΟΓαικΙ ΡαΙαίδ, 

δίΕυέδ άαπδ Ια ρΐαΐπε, οοηιρΓΪδ6 επΕτε 1ε ρίεά 6ε Ια ΙεΓε εοΠιηε εΕ Ιε 
Γίναμε*: Οε ΤζγΙίαηϊδίέΓΪοη δ’ουνΓαίΕ 6υ εοΕε 6ε Ια νιΐΐε ραΓ υπε ροΓΕε 

σΓΐΙΙέε, . 
ΡοαΓ δε ΓεπάΓε 6υ δαίοη 6Όγ αυ Τζγ^αηΐδΕεηοπ. 1 ιΕιηεΓαίΓε ηοΓ- 

ιααΐ εδΕ άέεήΕ 6αηδ 1ε ΟΐνΓε 66δ ΟέΓειαοπίεβ: δαΙοπ 6Όγ. ΕεΓΓαδδε 6α 
ΡΙιαΓε. ραδδβΓεΙΙε 6ε Ια ροΓΕε α υη Ι^αΕΕαπΕ. εδοαΙϊεΓ 6υ Βουΐ^οΐεοη, 

νΓαίδειηΙ)1α1)1εη3εηΕ Ι’εδοαΙίεΓ. αυί 6εδεεη6αίΕ 6ε Ια ραδδεΓεΙΙε εΕ αηι 
α1)θϋΕίδδαίΕ α Ια ροΓΕε α υη ΒαΕΕαηΕ, Ιαςυείΐε έΕαΪΕ υπε ρΓειηιεΓε .δδηε 
6υ ΟΓαηά ΡαΙαίδ έ ΡεδΕ. Αυ Ε)αδ ΰε οεΕ εδοαΙιεΓ, αρΓέδ ανοΐΓ ίΓοηεΙιι Ια 
ροΓΕε α υα ΒαΕΕαπΕ. οη ΕοηΓπαίΕ έ άΓοίΕε. επ άίΓεοΕιοη 6υ 5α(3, ροηΓ 
6εδοεη6Γε αη παιΕίιεχ 6ε ΡΕ^Η^ε Νουνε11ε^ Οη παΓΕίιεχ 6ε 1 Ε8:1ΐ56 

Νουνεΐΐβ ραΓ Ιεδ ροΓίίαηεδ Ϊ30Γ6αηΕ Γέ&ΐίδε εΕ Ιεδ 3αΓ6ιη5 6α Μέδοΐεε- 
ρίοη, η έΕαίΕ Εαοΐΐε 6ε εα^πεΓ 1ε Τζ3ΊζαηίδΕέΓΪοη^ ^ ^ , , 

Οε Οίνιε 6εδ Οέιέιηοηίεδ ίη6ίςυε υη αυΕΓε ίΕίηέΓαίΓε. Οε Ια ΕεΓ¬ 

Γαδδε 6υ ΡΙιΒΓε, υηε ραδδεΓεΙΙε αΙ^ουΐΐδδαΐΕ 6ε ρίαιπ ριε6 δυΓ Ια ΕεΓ¬ 

Γαδδε δυρέηευΓε 6υ ηαΠίιεχ 6ε ΡΕ^ϋδε Νουνεΐΐε; 6ε οεΕΕε 6εΓηιέΓε 
ΕεΓΓαδδε. υη εδοαΙίεΓ 6εδοεη6αίΕ 6αη8 1ε ηαηΐιεχ. 6‘ου ι1 έΕαιΕ ίαοιίε 6β 
σα^πεΓ 1ε ΤζγΙ^αηίδΐέΓίοη, αίπδί ηυ’οη Γα να. Ο'εηιρεΓεϋΓ επιρΓυηΕαιΕ 
οεΕΕε νοίε αυ τεΕουΓ. ΙοΓδςυ’ίΙ τενεπαίΕ δαπδ αρρ&ΓαΕ 6υ ηαηΚεχ 6ε 
ΓΕεϋ50 ΝουνεΙΙε αυ θΓαπ6 ΡαΙαίδ ^ Ο’εδΕ έ^αΙειηεηΕ οεΕΕε νοίε ςυε 
ρΠΓεπΕ Ιεδ αιηΐ5αδδα6ευΓδ αΓαΙ)εδ, ρουΓ δε Γεπ6Γε 6ε Ια ΕεΓΓαδδε άυ 
ΡΙιαΓε αυ ΤζχΙίαηίδΕέΓΐοη ^ Ο'εδοαΙίεΓ. (ΐαΐ πιοηΕαίΕ 6υ ηαΓΕίιεχ 6ε 
ΓΕ^Ιίδε ΝουνεΙΙε δυι Ια ΕεΓΓαδδε δυρεΓίευΓε 6υ ηαΓΕίιεχ, εδΕ αρρείε 
ραΓ Ιε Οίνιε 6ε5 ΟεΓεπιοπίεδ τό μυστικόν άναβάσιον^ εΕ. αίΠευίδ, το τής 
Νέας άναβάσιον'’. Οαηδ οε 66υχΐέπΐ6 ίΕίπεΓαίΓε, οη ραδδαίΕ άΪΓεοΕεηιεηΕ 
6ε Ι’ΕεΙϊδε ΝουνεΙΙε α Ια ΕεΓΓαδδε 6υ ΡΙιαΓε, δαηδ ανοΐΓ α ραδδεΓ ραΓ 
Ια ροΓΕε α υη Ι^αΕΕαηΕ εΕ 1’εδοαΙΐεΓ 6υ Βοαίοοίέοη. Ε^εΓδοίΕ ηε 3επιΕ)1ε 

10Ε ΜοΓάΕπι&ηπ, ΕδηηΪΞΒε Εορο^παρΜητιε άε ΟοπδΕ&ηΕιηορΙε, ΟιΠε 

1892, § 99. Ε6ΐίίοε: 83ίηΕ Ι,αζδΓε, Ν. Β. Ηοάί§:1ιϋήα, ραΐ3Ϊ3 εΕ οοπνεηΕ άβδ 

Μαη&αηεδ, (^α&ΓΕίεΓ 6ε5 τόποι.., 

2 ΟεΓ. I, 19, 157: I. 20, Ι20. 
2 Οί. ΟβΓ. II, ΐ5> 586, ΡΐΕίηεΓαίΓε 6ε3 3ϊηΐ5αδ8αάενΐΓ3 3Γαοε3. 

4 ΟεΓ. I, 19. ϊΐ8 ; I, 20, ΐ2ΐ. 

δ ΟεΓ. II, 15. 586. 

6 ΟεΓ. I, 19. ιι8 ; I, 20, Ι2ΐ. 

7 ΟβΓ. II. II, 549· 



Κ. Οηίΐΐ&πά 

Ρ&3 ανοΐΓ ί:Γ65 ΠΘηεηΐΘΠΐ: άΐδίΐπ^αέ Ιβδ θειιχ ίί:ΐπ6Γ3ΪΓ63, οοηάιιϊδαηΐ: άιι 
ΡΗ3Γ6 3 ΓΕ&Ηδε Νοανεΐΐε. 

Αη ο1ΐ3ρίΐΓ6 II άη Ειυγε II άεκ ΟεΓβπιοηΐβδ *, ίΐ εεΐ θίΐ: ςαε 1ε 
οΐ6Γ^6 (3ε ΓΕδ1Ϊ36 Νοανεΐΐε οιινΓε Ια ροΓίε άε ΓεδοΕίΐεΓ άε εεΐΐε-εΐ. ροτίΓ 
πιοηϋβΓ Γ6]οίπάΓ6 Ιε οΙεΓ§:έ ραΐαΐΐη. ΟεΙΙε ροΓίιε, ηιιΐ δε ΐΓοαναίΐ (Ιαηδ 1ε 
παΓίΙιεχ Γπεηιε ε£ άοππαίΐ αοεεδ α ΓεδοαΙίεΓ ρπνέ, ιηοηίαηΐ: δϋΓ Ια ΐεΓ- 

Γαδδε δαρεπεπτε (3ιι ηαΓίΙιεχ, η°α τίεπ (3ε εοπιπιιιπ ανεο Ια ροΓίε α υη 
ΒαΙΙιαπΕ, δίίυεε αυ Βαδ <36 ΓεδεαϋεΓ (3ε Ια ραδδεΓεΙΙε (3α Ρ1}αΓε ου εδοαΙΐεΓ 
(3α ΒοαΙίοΙέοη, Ια ροΓίε α υπ ΙιαΙΙαπί:, ή τής Μονοϋύρου λεγομένη ειαοόος, 

έίαηί: δίϋαέε α ρΓοχίπιίΐέ ά’υπ ΟΓαΙοΪΓε (3ε δαιπί ^εαη ΤΗέοΙοβυβ*. 

Εβ ραδδεΓεΙΙε α υπ Ι^αίϋαηΐ:, στενωτιός τον Μονοΰνρον άυ ΕίνΓε (3εδ 
ΟέΓειποπίεδ, {υΐ Μίΐε ραΓ Βαδϊΐε ΙβΓ αυ 1:έηιοί§·ηα§·ε (3υ ΟοηΙίπυαΙευΓ 
<3ε ΤΙιέορΙιαπε®, ςαί Ια ςυαίίίΐε δ α^ί^εριος και ήΙιοβολονμενος μαρμαρά·· 

άτρωτος περίπατος εΙ; ηουδ αρρΓβΠίΙ ς[υ’ε11ε ραΓίαΐΐ: (3ε Ια ροΠε έ υη 
ί^αηαπί; ροπΓ Γεΐοΐη(3Γ6 Ια ΙεΓΓαδδε (3υ ΡΙιαΓε. ΟααηΙ: α Ια ραδδεΓεΙΙε, ςυΐ 
Γείΐαίί άίΓεεΙεΓπεπΐ Ια ΙεΓΓαδδε (3α ΡΙιαΓε α !α ΙεΓΓαδδε δυρέΓίευτε (3υ 
παΓίΙιεχ (3ε ΓΕ^Ηδε ΝοανεΙΙε, ΐΐ εδΙ: ροδδΐΐ^ΐε (ΐα’εΐΐε αίΐ εΕέ οοπδίΓαίΕε 
ροδΙέπεαΓειηεπί αα τέ^^πε (3ε Βαδΐΐε ΙβΓ (867-886), ρεαΕ-^ΕΓε ραΓ δοη 
ίίΐδ, Εέοη VI {886 - 912 ), οαΓ Η οοηδΕΓαίδίΕ δαΐηΕ-ΟέηιέΕπυδ* δαΓ 1ε 
ΡΗ3Γ6 εΕ οΓέα ρεαΕ-^ΕΓε, έ οεΕΕε οεεαδΐοη, Ια δεοοπάε ραδδεΓεΙΙε. Εε 
ΟοηΕΐηυαΕευΓ (3ε ΤΗέορΙιαηε η“γ ίαίΕ ααααπε αΐΐαδΐοη, εη ραΓίαηΕ <3ε Ια 
αοηδΕΓαοΕιοπ (3ε ΓΕ§1ΐδε ΝοανεΙΙε ρατ Βαδΐΐε Ι^γ, 

Εεδ οΗαριΕΓεδ 19 εΕ 20 (3α ΕΐνΓε I (3α ΕίνΓε (Ιεα ΟέΓεπιοηΐεδ. ού 
ί1 εη εδΕ ςαεδΕίοη, οηΕ εΕέ, ά^αΐΠεαΓδ. τέίΐΐ^έδ αρΓέδ 1ε Γβ^-ηε <3ε Βα- 

δϋε ΙβΓ, 5οΐΕ δοαδ Εέοπ VI 1ε δα§·ε, απί^αεί ί1 εδΕ ίαίΕ αΐΐυδίοη®, δοίΐ 
δοαδ 1ε Γέ§·π0 άε ΟοηδΕαπΕίπ VII ΡθΓρίινΓθ§·έππέΕε (9^3*959)®· δαπδ 
(3οηΕε. Ιεδ ίέΕεδ (3ε δαίπΕΈΗε (οΙιαρίΕΓε 19) εΕ άε Ια ί36(3ίοαοε (Ιε ΓΕ&Ιΐδθ 
ΝοανεΙΙε (οΐι. 2θ) οηΕ εΕέ ίπδΕίΕαέεδ ραΓ Βαδΐΐε I6Γ^ ηιαΐδ, εοηιπιε Ιεδ 
εΙιαριΕΓεδ 19 εΕ 20 οπΕ έΐέ τείΒ^έδ αρτέδ 1ε Γ6§·ηε (3ε Βαδίΐε Ι^γ, ίΐδ 
(3έθΓΪνεπΕ νΓαίδεπιΒΙαΒΙεπιεηΕ Ιεδ οέΓΟΓηοπίεδ αΙοΓδ επ ηδα^β. 

Ε’εδοαΙίεΓ άιΕ (3η ΒοαΙίοΙέοπ, (^αϊ {3εδοεπ(3αίΕ ί3ε Ια ρΓεπιίεΓε ραδ- 

δεΓεΙΙε (3α ΡΙιαΓβ α Ια ροΓΕε α απ ΗαΕΕαπΕ, εδΕ ρεαΕ-έΕτε ΜεηΕίςηε α 

^ 06Γ. II, II, 549· 
^ ΤΙι. ΟοπΕ. 336. 
® ΤΙι. ΟοπΕ. 336. 

ί Οί. Κ. ;&ηϊη, Τα ξάοξτ. άε ΓΕπιρ. \)γζ. III, Ραπδ 1953, 9^. 
° 06Γ. I, 19, ΙΙ5 

® I. Β. Βπτγ, ΐΐιε Ο6Γ0Π3. Βοοί; οί ΟοπδΕαπΕίηε ΡοΓρΙιγΓο^εππείοδ. ΤΙιε 
Εη§1. ΗίδΕ. Εεν. (1907)420; Οί, }. Ε^ετδοίΕ, ορ.οίΕ., 188-189. 

^ δοΙιοΙίεδ. 06Γ. I, 19, 114; I, 2θ, ιι8 

έΕα(ΐ05 511Γ 1ε ΟΓαηά Ρπίαΐδ 

ΓεδεαΙίεΓ. ααε 1ε ΕοηΕίηααΕευΓ ύε ΤΗέορΙιαπε ^ αρρείΐε ΓεδοαΙΐεΓ άυ 
ΤζγϊεαηίδΐέΓίοη, καταβάστον τ(ίί) Τζνκαηστηρίον. II εδΕ, οερεηίΙαηΕ, ρΐυδ 

νΓαίδεπιΙ)1α1)1ε (Ι’αάηιεΕΕΓε (ΐαε ΡεδοαΙΐεΓ (3α ΤζγΙζαηίδΕεηοπ εοπΕιηααι 

ΓεδοαΙίεΓ (3υ Βοα1ί:οΙέοη. επ (ϋΓεοΕιοη (Ιε ΡεδΕ ]αε(ΐα αυ ΤζγΙ^αηΐδΕεΓκοη 

53115 αυ’ΙΙ ίϋΕ Ιίεδοίπ αΙοΓδ (3ε ραδδεΓ ραΓ ΙΈ^Ιίδε ΝοανεΙΙε. Εε ΟοπΕι- 

ηυαΕεαΓ ί3ε ΤΙιέορΗαηε^ ταρροΓΕε ςαε Εέοη VI, νοαΙαηΕ ίαίΓε αΓΓεΕεΓ 

ηιεΕαίΓεΐαΓααε, ίεΐ§:ηίΕ (3ε δε τεπιίΓε α δαϊηΕ Εαζατε εΕ ρΐαςα Ιβαη 

ΟαΓίεΙα εΕ (ΐαεΙίιαεδ δοΜαΕδ θαηδ υηε ο1ιαπιΙ)Γ6 ανοΐδιηαηΕ 1 εδοαίιετ άα 

ΤζνΙ,αηίδΕέΓίοη. «V τό καταβάαιον τον Τζνκανιατερίον εν τω κονβονκλιω. 

Ρεηάαηί (ϊαε Ι’ειηρεΓεαΓ άεδοεπίΙαϊΕ, Ιεδ δοΜαΕδ δε ]εΕεΓεηΕ δαΓ 1 ΙιεΕαι- 

ΓείαΓοαε εΕ δ’επ δαίδΙτεπΕ. ΜοίίΐΕίπαη * α ιπαΐ ίπΕειρΓεΙε 1ε ΕεχΕε άυ 
ΟοηΕΐηυαΕευΓ άε Τΐιέορίιαηε εΐ ραΓίε (3υ καταβάοιον εις τον άγιον Ααζα- 

οον, αΙοΓδ ςαε ΓαυΕευΓ ραΓίε άε ΓεδοαΙίεΓ θα ΤζγΙ^αηΐδΕέηοη. 
" Εέοη νΐ, ρουΓ δε τεπίίΓε α δαίηΕ ΕαζαΓε. α άυ ΐΓανεΓδΟΓ Ια ραδ- 

56Γε11ε (3υ ΡΙιαΓε, (36δοεπ(3Γ0 Ι’εδοαΙΐεΓ <3υ ΒουΙζοΙέοπ, ραδδεΓ ραΓ Ια 
ροΓΕε α υη ΙιαΕΕαηΕ εΕ έεδοεπίίΓε ΓεδοαΙίεΓ άα ΤζγΙ^αηΙδίέΓίοπ. 1ε 1οη£ 

(Ιυςυεί α ευ ϋευ ΓαΓΓεδίαΕίοη, (3απδ ΓεηοεϊηΕε ιηέηιε (3υ ΟΓαηά Ραΐαΐδ 
Ε’εδοαΙΙεΓ <3υ ΤζγΙίαηίδΕέΓΪοπ βδΕ, ρευΕ-έΕΓε. ΓεδοαΙίεΓ. ςυι δε (3έΕαοΙια_ιΕ 
(3ε ΓεδοαΙίεΓ (3υ ΒουΙίοΙέοπ, δυΓ Ια έΓοίΕε. εΕ (36δθ0η(3αιΕ αυ παΓΕίιεχ άε 
ΓΕδΙΙδε ΝοανεΙΙε, 1:)&ΕΪε δΠΓ ΓεπιρΙαοεηιεηΕ (36 Γαηοΐεη ΤζγΙ^αηΐδΕεηοη. 

Οη δαίΕ (^υ^εηΕΓε 1β ΡΙιαΓε εΕ ΓΕβϋδε ΝοανεΙΙε, Βαβιΐε Ιεγ αναιΕ οοη- 

5ΕΓυίΕ (36 ηοηηΙ^Γευχ έιϋΠοεδ εΕ ο’εδΕ ααηδ άουΕε άαηδ Γυη ά εηΕΓε ευχ 
ηυε 50 οαοΙιέΓεηΕ Ιεδ δθ1(3αΕδ, οΙιαΓ&έεδ ά=αΓΓ§ΕεΓ Γ1ιέΕαΐΓειαΓ(ΐυε. Ε ιΕι- 
ηέΓαίΓε δυΐνΐ ραΓ Εέοη VI έεναίΕ ΙΕγθ Ιε πιέιηε ^αε ΓιΕιπέΓαίΓΟ ειη- 

ρΓηπΕέ ρατ Ιεδ αιη6αδ5α(36υΓδ αΓαΐ)εδ, ρουΓ δε τεπίίΓε άη ΡΙιαιε αυ Τζγ- 

Ι,αηΙδΕέηοη. βαυί (ΐυ’αη Ηευ άε ραδδεΓ ραΓ Ια δεοοπάε ραδδεΓεΙΙε εΕ α 
ΕεΓΓαδδε άε ΓΕ^Ιΐδε ΝοανεΙΙε, Εέοη VI ραδδα ραΓ Ια ρΓειηιεΓε ραδδεΓεΙΙε 

εΕ Ια ροΓΕε α υη ΙίαΕΕαπΕ. . , . 
Εηΐίπ. 1θΓ5(ΐυε ΓεπιρεΓευΓ πιοπΕαίΕ α οΐιεναΐ ραΓ 1ε ΤζγΙίαπίδΕεηοη 

ο εδΕ αυ ΤζγΙίαπΙδΕεΓΐοη (ΐυε Ιεδ Εΐηΐ)αΒδαάευΓΒ αΓαΙοεδ ιηοηΕεΓεηΕ α 
οΗεναΙ ρουΓ τεηΕΓεΓ αυ ΟΙίΓγδέοπ, ΙευΓ ΓέδΙάεηοε, άαπδ Ια ρίαιηε άα 
εοΕέ άε ΓΑοΓοροΙε®; Ιεδ ρεΓδοηηα^εδ οΐΕέδ αυ οΙιαριΕΓε 13 άυ ΕΐνΓε 
άυ ΕΐνΓε άεδ ΟέΓεπιοπΐεδ® άεναΐεπΕ δε τεπάΓε αυ ΟΓαηά Ραΐαΐδ ραΓ 1ε 
ΤζγΙεαηίδΕέΓΐοη εΕ Ια νοΐε ΐπάΐςιυέε οί-άεδδυδ: Ε&ΐίδε ΝοανεΙΙε, εδοα- 

1 ΤΙι. ΟοπΕ. 859 ; §Γ&ιηπι. 275· 

2 ΤΙι. ΟοηΕ. 859· 
3 8υΓ Ιε ιηοη&δΕέΓε (3θ δΙ-Ταζ&Γε, οί. Κ. Ι&ηηΐη, ορ.οιΕ., 309-310. 

* ΜοτάΕπι&ηη, ορ.οίΕ. 
5 Ο0Γ. II, 15. 5^6- 

6 ΟβΓ. II, 13. 557· 



236 Κ.. ΟαϊΙΙ&ηά 

Ηθγ άα Τζχΐίαηίδίιέποπ, ροτίιε α αη Ι^εΠεπΙ, εδοΕίίετ άα Βοαίεοΐέοη, 
ΡΕ35ΘΓ6116 άε Ιε ρθΓί:0 Ε αη ^ΕΐϋΕΠί;, ί6ΓΓΕδ36 άα ΡίΐΕΓ6, 5εΙοπ άΌΓ. 

Οίη^ιιΐβηιβ βηίτέβ: ραν Ιβ ΟαΙ>αΙΙανίθ8'^. 1,03 ςαΕίΓΘ ίδ3α03 ρΓέοέ- 

ά0ηΙ:08 έαΕΓί:003, 1ε 3θαΐ0 ί53α0 άβνΕπΙ: ΐΕςα0ΐΐ0 1'’6ηιρ0Γ6αΓ ροανΕΐΙ 

ηιοπί;0Γ Ε α}ΐ0νΕΐ 031: Ιε Μ3§·ηΕαΓ0. Ι^'απθ (3θ3 ροΓΐ:03 άε Ιε ίεΓΓΕδδε άε 

1ε ΜΕ8·ηΕαΓ6 δ’οανΓΕίΙ:, εη είίεΙ:, 5αΓ ΓεπιόΓΕηεΙιεπιεπί άε 1& Μεεέ, 

οοπάαίδΕπΙ: άε 1ε ΟΙίΕΐεέ Εα Ραίΐ8-3Ε0Γέ. εη αοηίοαΓηΕΠί; 1ε ρΐΕοε άε 

ΓΑα§:οα3{:έοη. Ι^’εχΐδΙεηεε ά’απε ροΓίε, πιεηΕηΙ: <3.β 1ε ΜΕ^ΠΕαΓβ άα 

εόίέ άε ΓΑα§:οα5ΐ:έοη, 631 οοηίίηιιέε ρεγ αη ρΕ53Ε§:ε οΙ)3οαΓ άα Ι,ίνΓε 
άε3 ΟεΓεηιοηίεΒ : ώς εις την πύλην του Αύγουατέως ( Ηιε : Αύγονοτεω- 

νος)^. Ι,Ε ρΓ63εηεε ά’απε εεαπε ε 1ε ΜΕ§:ηΕαΓε® ίπάίςαε, άα τεδίε, 

ςα’ίΐ γ ευεϊΙ: 1ε απε δΟΓίΙε, οα ΓεαιρεΓεαΓ πιοπΙεΙΙ: ε οΙιενΕΐ. 

ΡοπΓ 3ε ΓεηάΓε άε 1ε Μ3§·ηΕαΓ0 Εα ΟΓΕπά ΡΕίΕΐδ, ϋ {εΠειΙ ραεεεΓ 

άε 1ε ϋεΓΓΕδδε άε 1ε ΜΕ§·ΠΕϋΓ6 δαΓ απε ρΕδδεΓεΙΙε, ατενωπός, γέφυρα, ε 

Ι’εχίΓέιηίΐέ άε ΙεςαεΙΙε δε ίΓοανΕΐΙ αη εδΟΕίίεΓ, καταβάσιον τής γέφυρας*, 

ςαί Εΐ^οαίΐδδΕΪί ε ΙΐΕαίευτ άε ΓΟΕίοδ, εαΓ Ιε ρΕδ3Ε§·6 άα δει^πεατ; εη 

δαΐνΕπί οε ρΕ3δΕ§·€, οη ΕΓηνΕΐί βα δί§ηΐΕ, ά’οα ρεγ Ιε ρΕδδΕδ'ε άεδ XI, 

δΕίπΙδ, οπ ροανΕΐΙ ΕίίιεΐπάΓε Ιε δαίοη ά’ΟΓ. Ι,ΟΓδςαε άε Ιε ΜΕ§·ηΕαΓ6 

Ιε ηοανεΐΐε ίπηρέΓΕίΐΓίεε δε ΓεηάΕΪΙ Εαχ Ι^Εΐηδ, Ιεδ εοηδαίδ ΓΕίίεηάΕίεπΙ 

Εα ρίεά άε ΓεδΟΕίΐεΓ άεδεεηάΕηΙ άε Ια ρΕδδετεΙΙε, είς τήν πόόωοιν τής 

γέφυρας, Ιεδ ρΕίηοεδ δε ΙεπΕΠΙ δατ 1ε ρΕδδεΓεΙΙε ηιέπιε, είς τήν τράπεζαν 

τής γεφύρας. Ι,οΓδ^αε ΓίηιρέΓΕίΓίοε ΕΓΓίνΕΐΐ, Ιεδ ρΕίΓίοεδ ΓεδοοΓίΕίεηΙ 

;αδςα'Εα ΙίΕδ άε ΡεδοαΙΐεΓ εϊ, επδαίίε, άεραίδ 1ε Ι53δ άε Ι’εδΟΕίΙεΓ άε 1ε 

ΡΕδδεΓεΙΙε ]αδςα’ά ΡεδΟΕίίεΓ άε δαίηΕε ΟΙΐΓίδΕίηε, ςαί πιεπΕίΐ Εαχ ί>Είπδ, 

εδΟΕίίεΓ ρεαΙ-έίΓε ίάεηίίςαε ε ΓεδΟΕίίεΓ άεδ 1)ΕΪηδ, τό καταβάσιον του 
λοντροϋ 

Ι,οΓδςα’οπ δε τεπάΕΐί άε 1ε ΜΕ§·ΠΕαΓ6 Εα ΟΓΕπά ΡΕίαίδ, Ιε ρΓεπιίεΓε 

ϊδδαε ςαε Γοη τεποοπίΓΕίΙ: έϋΕίϋ εεΙΙε ςαί β’οανΓΕίί: δΠΓ Ιε δί§·πΐΕ. Ο’εδΙ 

άοπε άενΕηί: Ιε δί§·ηΐΕ ςαε Ιεδ ε1ΐΕπι1)6ΐΐΕπδ άενΕίεπΙ ΕϋΙεηάιε ροαΓ 

ρέπέΐΓ6Γ Ε ΙΊηΕεΓΪεαΓ άα ΟτΕπά ΡΕίΕΐδ, εοπιπιε οη Γε να.®. Ι,ΟΓδςαε Ιε 

είίΕρίίΓε 13 ’ άέοΐΕΓε ςαε Ιεδ ρΓεροδίΙεδ εΐ Ιεδ οΙίΕπιΙ^εΙίΕΠδ εηίΓεπΙ ρεγ 

Ιε Οε1)εΙΙεγϊο3, ί1 εηΙεπά άίΓε ςαε Ιεδ άίίδ ρεΓδοηπΕ^εδ δοπΐ νεηαδ ρεγ 

^ Οί. }. Ε 5 6 Γ 8 ο I ΐ, ορ.οϊί., 159 6^ 215, η. ι, ού. ί1 άεοΐΕΓβ « (ΐιι’ίΐ εβί υειπ 
ά6 1ε ΙοοΕϋδεΓ ». 

2 Ο0Γ. I, 41, 204- Ι· ΕΙ^εΓδοΗ, ορ.είί., 75> “· ΐ· 
® Ο0Γ. I, 41, 215· 
* ΟεΓ. I, 41, 215- 

5 06Γ. I, 41, 215. 
6 ΟεΓ. I, I, 6. 

7 06Γ. II, 13, 557· 
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Ια Μα^ηααΓε εί οηΐ: δϊαϋοηηέ αα Οαΐ^ΕΐΙαποδ, εη αηεηάαηί ςα’οη οανΓε 
1ε δί&ιηα. Ι,ε Οαΐ^ΕΐΐΕΓίοδ άοΐί: άοηε έΐιε εΙιεΓοΙιέ ε ρΓΟχιιηιίέ άα 3ι§;Πιε. 

Ι^οΓΒ άε 1ε ηαΐδδΕηεε ά’απ ροτρΙιγΓΟδιέηηεΙιε, 1ε εοΓρδ δέπαίοπαΐ εη 
οοδίηηιε άε ραίΓίΕΓοΙιε 
V νεηαΐΐ: Εαδδί εί ΓεεΐίΕΐΙ; Ιεδ ρΓίεΓεδ Γΐίαείΐεδ άαηδ Ιε δαίοη ά’ΟΓ, 5ε1οη 
1ε οέΓέπιοηίΕΐ άα ]εαάί άε Ραηαεδ. Χ.ε5 ρΓίεΓεδ ίΐηιεδ ιϊ τεπίΓΕίί αα 
ραΐΓίΕΓΟΕί: εί Ιε εοΓρδ δέπαΙΟΓίΕΐ ρεηέίΓΕίΙ αΙοΓδ άαπδ 1ε δΕίοη ά Ογ 
ροαΓ ίέΙίεϋεΓ Ι’ειηρεΓεαΓ'. Α 1ε Ηααίιε έροηαε, οη ρΓοεεάΕΪΙ; ααίΓεηιεηΙ:. 

Ι.ε ρΕΐτίαΓοΙιε ηε δε Γεηάαϋ ρΕδ αα ΟΓΕηά ΡΕίαίδ. Ε’εηιρεΓεαΓ τεαε^ιί 
ά’αΙ^ΟΓά 1ε εοΓρδ δέηΕίοΓΪΕΐ άαηδ 1ε ίπεϋπε άε Ιαδίΐηιεη, εοπιιηε ι1 ε 
έίέ άίΐ, ε’εδϊ-Ε άϊιε, δαίνΕΠί: 1ε εεΓεηιοηίΕΐ άα ]0αάί άε ΡαςαεδΟη 
εοη&έάΪΕΐί: εηδαϊίε ΓΕδδ6πι1)1εε εΐ ϊοαδ Ιεδ αβδΐδίΕπΕδ δΟΓίΐΕΐεηΙ: νεΓδ 1ε 
ΟαΙ^ΕΐΐΕΓΪΟδ; αηε ρΓοεεδδίοη δοΐεηηεΐΐε Εναίΐ: Ιίεα αΙοΓδ ε δΕίπΙε δορίαιε, 

δείοη 1ε πιε ΟΓάίπΕίΓε άεδ ^ΓΕπάεδ ρΓοοεδδίοπδ. ^ , , 

51 Γοη 56 τεροΓίε αα εΙίΕρΐίΓε ι4 άα Ι,ίνΓε I άα Ι,ίνΓε άεδ ΟέΓε- 

ιηοηΙεδ», οη νοΐΐ ααε Ιε ^6αά^ άε Ραςαεδ. Ιεδ άί8:ηί[ΕίΓε8 εη εοδΐα^ε άε 
§ε1ε 56 ΓεηάΕίεηΙ: εη ρΓοεεδδίοη Εα ΐΓίεΙΐπε άε }αδΙ:ιηΐ6η; εηδαιΐε, Ιε 
ραΙπΕΓοΙιε ηΐΕπάε εηίΓΕίΙ ρεγ ΓΑΙ^δίάε εί ρεγ 1ε Μεοηςίαε, 1ε ροΠε^ 

αη Ι^εΠεπΙ άα Τγ650γ ΡΓΐνέ, ΓεδΟΕίίεΓ άα Ι,ΕαδίΕΐεοδ, Ιε^Ι,ΕαδίΕΐίΟδ, Ιε 
ΤηρεΙοπ εΐ ΓΗοΓοΙο^ΐοη εΐ 56 τεπάΕΐΙ: Εα δΕίοη άΌΓ, οα ΕνΕΐΐ Ιίεα 1ε 
εέΓέπιοηϊε άα ΙΐΕΐδεΓ άε ρΕΪχ ροαΓ ΙοαΙ Ιε εΙεΓ&έ. Ι,ε ίεχίε ηε ρΕΓίε ρΕδ 
άεδ άίβηΐΐΕίΓεδ, ^α^ ρΓθΙ)Εΐ)1επιεηΙ; ανΕΐεπΙ: έίέ ρΓΟΕίΕΐ^ΙεηιεηΙ; τεςαδ ρεγ 
ΓειηρεΓεαΓ άΕπδ 1ε ΐΓίεΙΐηε άε ΙαδΕίηίεη. οα ΐΐδ δε ΙεηΕΐεηΙ:. Ο’εδί δΕΠδ 
άοαίε Ε οείΕ ςαε ίδΐΐ Εΐΐαδίοη Ιε οΙίΕρΙίΓε ι6* άα ΙίνΓε II άα Οειέχηο- 

ηίαΐ ΙοΓδςα’ΙΙ εδί άίί ςαε ΓεπιρεΓεαΓ τεοενΕΐΐ εη ρΓεπιιεΓ Ιίεα 1ε εοΓρδ 
δέηαΙοΓίΕΐ άαη5 1ε ΐΓίαΙΐηε άε Ιαδήηΐεη. Οε άεΓπίεΓ έίαιΐ: ένιάεπιιηεηΐ 
εηΐιέ αα ΟχΓαηά Ραΐαίδ ρεγ 1ε ΐΓΪεΗηε άε ΙαδΙίηΐεη, εοπιπιε ι1 1ε ίαΐδΕίΙ 
Ιε ]6αάί άε Ραςαεδ, εΕΓ Ιε εΙίΕρΐίΓε ι6 56 τεροΠε, εη είΓεΙ, Εα εειεαιο- 
ηΐΕΐ άε εε ]οαΓ ροαΓ Γεη3επιΐ.ΐ6®. ΑρΓέδ 5ε τεαεράοη άαπδ 1ε ίηεΐιπε 
άε ΙαδΙίηΐεη. Ιε εοΓρδ δέπΕίοΓίΕΐ εοη§:έάίέ 5ογΓ άα εοίέ άα ΟεΙ^εΙΙεποβ 
εΐ αηε ρΓοεεδδΙοη ε Ιίεα ε δΕίηΙε - δορίάε, δείοη 1ε εεΓέπιοηίΕΐ άεδ ^ΓΕη- 

άεδ ρΓοεεδδΐοηδ, ϊηάίςαε Εα εΙίΕρϊίΓε I άα Ι,ίνΓε I άα ΟέΓεαιοπίαΙ. 

ί ΟεΓ· II, ι6, 6ι6. 

2 ΟεΓ. I, 14, 91·· 92. 

3 θ€Γ. I, 14, 91 ·92· 

5 Αα αέΐυί άυ εΐι&ρ. 2Γ άτι ΕΐνΓε II (ρ. 615), ϋ εεί άϋ: *Τοη(: 1ε εοΓρδ 

δέπΕίοΓίΕΐ 8θΓί>. Π {εεΙ οοπιρΙέΓεΓ ίΐνεε 1ε εΐι^ρ. Ι4 άτι ΙτνΓε I ( ρ. 9ΐ)- οη ι 
651: άτΙ:; < Εε εοΓρκ δεπΕίοι'ΐ&Ι εηίΐεΓ 50γ1: εί δε τεηά ά&πδ 1ε Τηοΐιηε άε Ια- 

δΓίηΐεη ». 
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Ι,’6ηιρθΓ0ΐΐΓ ρδΓΐ&ίΐ: άε ΓΑιι^ΌΐΐΒίεαδ ανεο 53 δυίίε ίπίίιηε εΐ ρ38- 

5311; (ίαηδ Ι3 Μ^ΐη (3’Ογ, ού νεπαίεηΐ: Ιυϊ ρΓ65εη(:εΓ ΙειιΓδ Ιιοπιιπ3§[^65 Ιεβ 

§:γ3Π(35 άί§ηίΐ;3ίΓε5, §·Γ0ΐιρέ5 ΓΟποροθίοη. Οευχ-οί 56 ]οί&η3ίεπί & 

Ια ρΓοεεδδίοη εί Γενεηαίεηΐ: άαπδ ΓΟηοροάίοη, οΐι ίΐ8 «αάοΓοίεηΙ:» 

εηεοΓε Ι’εηιρεΓευΓ. Οε άεηιίεΓ (^εδεεπάαίΐ: εηδίιίΐε άαπδ Ιε ΟοηαίδΙοίΓε, 

ου ΓαηεπάαίεπΙ: Ιεδ αυίΓεδ άΐ§:ηίί:&ίΓ63 εί δέπαΙευΓδ, αυί, αρΓέδ Γ«3(1ο- 

Γαίίοπ» εουΙαιηίέΓε, δε ΐοί§·ηαί6π£ αυ αοΓΐέ§·ε*. Αΐπδί Ιεδ άί^ηίΐαίΓεδ εΐ 

δέπαίευΓδ ίιε ραΠαίευΙ: ραα αναηΐ: ΓεηιρεΓθυΓ άε ΓΑυ^οπδίευε, πιαΐδ 

αΙίεπάαίεηΙ: άαπδ ΓΟηοροάίοη εί 1ε ΟοηδίδίοίΓε Ιε ρ355&§:ε άε Ια ριο- 

εεδδίοπ, ροπΓ δ’γ ]οίηάΓ6. 

Οοιηπιε Ιεδ ρΓοεεδδίοπδ αναίεηΐ Ιίευ §:6πέΓ3ΐ6πιεη1: άε 1)οη ηιαίίη, 

αναηί ςυε Ιεδ άί§·ηίί;3ίΓε3 ευδδεηί: είε τεςυδ ραΓ ΤεπιρεΓουΓ αυ Οιαπά 

ΡαΙαίδ, Ιεδ άίίδ άί§:ηίΙ:3ίΓ65 εΐ: δέηαΙευΓδ δε Γεηάαΐεηί άοηο άίΓεοΐεηιεηί: άε 

οΐιεζ ευχ α ΓΟηοροάίοη εΐ: αυ ΟοηδίδίοίΓε, ρουΓ γ αίίεηάΓε Ιε ραδ3α§ε άε 

13 ρΓοοεδδίοη ίτηρέΓίαΙε; ίΐδ άεναίεηΐ ΐΓέδ ρΓοΙ^αΙ^ΙεπιεηΙ εη^ΓεΓ αΙοΓδ ραΓ 
Ια ΟΗαΙεέ, ίηάίνίάυείίειηεηϊ. 51 Ιεε άί§·ηί£αίΓ65 ε£ δέηαΙευΓδ δε ίΓουναίεηΙ 

άεΐέ. αυ ΟΓαηά ΡαΙαίδ, α ΓΙιεϋΓε άε Ια ρΓοεεδδίοπ, ίΐδ άεναίεηΐ αΙοΓδ 

^αβ'πεΓ ΓΟηοροάίοη εί Ιε ΟοπδίδΙιοίΓε ραΓ Ια νοίε Ια ρΐυε άίΓεείε. 

Οοηιιηε Ιε ρΐυα δουνεπΐ, ίΐδ έίαίεηΕ νεηυδ αυ ΟΓαηά ΡαΙαίδ ρουΓ γ 
άέΙίΙ^έΓεΓ άεδ αίίαίΓεδ ρυΙϊΙίςυεδ εΐ; ςυε Ιεδ δέαηοεδ, ςυί ΙευΓ έΐαίεηΐ 

οοπδαοΓέεδ, αναίεηϋ Ιίευ ά’οΓάίπαίΓε, δοίϋ άαηδ 1ε ΐΓίοΙίηε άε ^υ3£^ηίεη 

δοίΐ άαπδ Ιε ΐΓίοΙίηε άυ Ι,αυδίαΙεοδ, ρουΓ ?α§ηεΓ Ιε ΟοπδίδίοίΓε εΐ 

ΓΟηοροάίοη, ίΐδ άεναίεη£ δοΓΕίΓ άυ ΟΓαηά ΡαΙαίδ ραι Γίδδυε Ια ρΐυδ 

νοίδίηε, αυΐΓεπιεηΙ; άίΐ, ραΓ 1ε 8ί§:ηια ου Ηέιπίθ3^ο1ε. Ρουτ &α§ηεΓ άυ 

δί^Γπα 1ε ΟοπδίδΙιοίΓε, ίΐδ αυΓαίεηί: ρυ ραδδεΓ ραΓ ΓΑΙ^δίάε, Ια β'αίεΓίε άε 

ΠαρΙιπέ, ΓΑυ§;ου3ΐ;ευδ, Ια Μαίη άΌΓ εί: ΓΟηοροάίοη, ιηαίδ εείίε νοίε 

έίαίΕ ρΐυδ 1οπ§:υ0 εϋ, ά’αίΙΙευΓδ, Ι’ειηρεΓευΓ εί δα δυίΐε ρεΓδοππεΙΙε οεευ- 

ραίεηί ΓΑυ^ουδΐευδ. Ι,α δειιΐε νοίε, ςυ’ίΐδ ρουναίεπί βυίνΓε, είαίϊ 1ε 

Ραδ3α§:ε άυ δεί§·ηευΓ εί: 1ε ΜαΙεΓοη άεδ Οαηάίάαίδ, οοπυηυηίςυαπί; ανεε 
1ε ΟοηδίδΙοίΓε ραΓ ίΓοίδ ροΓίεδ άΊνοΐιε. 

Ι^’ίΐίηέΓαίΓε άυ εΙιαρίίΓε 2ΐ άυ Ι,ίνΓε II άυ ΟέΓεπιοπίαΙ εδΐ άοηε 1ε 

δυίναηί;^; Ου ίηεΙίηε άε Ιυδϋίπίεη, Ιε οοΓρδ δεηαίΟΓίαΙ ραδδε άαπδ Ιε 

ΟαυδίαΙίΟδ, ά’οϋ ί1 2α§:ηε Ιε δί§·πια, δοί£ ραΓ ΓεδοαΙίεΓ άυ Ι^αυδίαΐεοδ, 

Ια ροΓίε α υη Ι^αίίαπί άυ Τγ63ογ ρΓΐνέ, Ιε Τπεοπςυε εί: Ια ροΓίε ά’ατ- 

§6τιί, δοίί: ραΓ ΓεδοαΙίεΓ επ εοΙίπιαςοη, 1ε ρα5δα§:6 άεδ ΧΟ δαίηΐδ ρΓο- 

1οηο;έ εη άίΓεεΙίοπ άε ΓΚγ05 εί Ια ροΓίε ροΐίε α αη Βαίίαηί άε ΓΗέυιί- 
εγειε ου ί5ί§·πια. Ου ίϊί^πια, ί1 δΟΓί ραΓ Ια ροιίε ηοΓά δυΓ 1ε ρ3δ33§;ε άυ 

' ΟεΓ. I, I, 9 ■ ΐυ ; I, ιο, 72, 73 ; 23, 129-30. 
2 06Γ. II, 21, 6ι6. 

έίυθεβ 5υΓ 1ε Οπαυά Ραΐ&ΐδ 4ε Οοηείαηίίηορίε 

δεί&ηευΓ, αυ’ίΐ δυΐί Ιυβίΐυ’αυ ΜαΙεΓοη άεδ Οαπάΐάαίδ εί ραδδβ ραΓ Ια 
ροΓίε ά’ίνοΪΓε άαπδ 1ε ΟοηδΐδίοίΓε; ρυίδ, άε Ια, Ιεδ Ιιαυίδ άι§;ηιίαΐΓ€5 

ιηοηίεηί άαηδ ΓΟηοροάίοη ραΓ ΓεδοαΙίεΓ άυ ΟοηδΐδίοίΓε ροΓίεδ 
άε 1)Γοηζ6 άυ ΟοηδΐδίοίΓε εί ΓΟηοροάίοη. Τ,ά δΟΓίίε άυ εοίέ άυ Οαίιαί- 
ΙαΓίοδ ηε ρευί είΓε (ΐυε οεΐΐε άυ δί§;πια δυΓ Ιε ραδ53§:ε άυ δεί^ηευΓ. Οε 
Οαίιαίίαιΐοδ άοΐί άοηο είΓ6 εΙιΟΓοΙιέ δηΓ 1ε οδίε ηοΓά άυ δί§:πια. 

Οε Οαϊιαίΐαήοδ βδί επεοτε οίίέ α ρΓοροδ άεδ ίηηέΓαίΙΙεδ ά ηη ειηρε- 

ΓευΓ. Οε εΙιαρίίΓε 6ο άη ΟίνΓε I άυ ΟεΓεπιοηϊαΡ άέεήί 1ε οέΓειηοηίαΙ 

άεδ ίαπέΓαίΙΙεδ ίπιρέΓίαΙεδ εί ηε δεηι61ε ραδ δε ΓθϊεΓεΓ α υη εαδ ραΓίι- 

οαΙίεΓ. δαπδ άουίε, Ιεδ ίηηέΓαίΙΙεδ άε Οοηδίαηίΐη VII ΡθΓρ1ι>το§:έηη6ίε 

εητεηί Ιίευ, δείοη 1ε τϋε ίπάίςυέ αυ εΐιαρΐΐτε 6ο (εχροδιίιοη άυ εοΓρδ 

αυχ XIX Οίίδ εί α Ια Οΐααΐεέ, ανεηίδδειηεηί άυ ιηαΐίΓε άεδ εέΓεπιο- 

ηίεδ), ιηαίδ ίίεδί ρευ ρΓΟ^αΜε ηυυηε ίηηοναίίοη αίί έίέ ίαίίε αυχ 

υδα^εδ, έ οείίε οοεαδίοη. 0^ άέρουίΠε πιοτίεΐΐε άε ΤειηρεΓευΓ δΟΓίαιί 

άυ ΟΓαηά ΡαΙαίδ ραΓ Ιε 0α6α11αΓΪοδ εί έίαίΐ ροΓίέε'αυχ XIX Οιΐ8 εί: 

εηδυίΐβάε Ια έ Ια ΟΗαΙεέ. Ο’ειηρεΓευΓ έίαίί ένίάεπίΜεηί πιοΓί άαπδ δεδ 

αρραΓίεηιεηίδ άυ ΟΓαηά ΡαΙαίδ, νοίδΐηδ άυ δαΙοπ ά Ογ. 

ΡουΓ 56 τεηάΓε άε οεδ αρραΓίεηιεηίδ αυχ XIX Ϊ1 δοιίιτ 
άυ Οιαηά ΡαΙαίδ ρουΓ επίΓΟΓ αυ ραΙαίδ άε Βαρίιηέ εί ραδδεΓ ρατ εοη- 

δέςυεπί ραΓ ΙΉεΓηίο'οΙε ου δίδτηα. Ροπγ δε τεηάΓβ άυ δαίοη ά'ΟΓ αυ 
δί^πια, άεηχ νοίεδ δ’οίΪΓαΐεπί, εοηιπιε οη Γα νυ: Γυηε, ηιοιπδ 8:Γαη- 

άίοδείΡαπίΙιέοη, ραδδα^ε άεδ ΧΟ δαΐηίδ. Οαυδίαοοδ, ροΓίε ροΐίε άυ 
Οαυδίαεοδ, εδοαΙίεΓ εη εοΙίιηαςοη, ραδδα^ε άεδ ΧΟ δαΐηίδ ρΓθ1οπ§:έ εη 
άίΓεείΐοη άε ΓΕΓθδ, ροΓίε ροΙίε ^ υη 6α£1αηΐ· άε ηιέιηίενείε, Ιιεηιιε^οίε 
οη δί^τηα), ΓαυίΓε ρΐυδ ηιαϊεδίυεαδε (δαίοη άΌΓ. ΗογοΙο&ιοπ, ΤΓίρέ- 

ίοπ, ΟαηδίαΙεοδ, ^Γαηά εδεαΙίεΓ άυ ΟαυδίαΙίοδ, ροΓίε άε 1 Ιάιίεοη, Τη- 

εοηηυε, ροΓίε ά’αΓ^εηί, Ιιέιηίεγείε οη 3Ϊ8:τηα). Ο’εδί ένίάεηαηιεηί οείίε 
δεοοηάε νοίε ςαί ίυί δηίνίε, οαΓ ί1 εηί έίέ άίίίίείΐε άε ραδδεΓ ραΓ άεδ 
εουΙοίΓδ ου ραδδα^-εδ αδδεζ έίΓοΐίδ εί ραΓ υη εδοαίΐετ ίουΓπαηί. 

Ου δί^πια αυχ XIX Οίίδ, άευχ νοίεδ δ’οίίΓαίεηΐ έ§·α1ειη6ηί: Ια 
ρΓεπιίέΓε. ραΓ ΓΑ^δίάε, Ια ^αΙεΓίε άε Ώαρίιηέ, ΓΑυ§;ου3ί6αδ. Ια Μαίη 
άΌΓ, ΓΟηοροάίοη, Ιε ροΓίίηυε άεδ XIX Οίίδ, Ιεδ XIX Οίίδ, Ια δεοοηάε 
ρ3Γ Ιε ραδδα^ε άη δεί^ηευΓ, 1ε ΜαΙίΓοη άεδ Οαηάίάαίδ. 1ε ΟοηδΐδίοίΓε, 
ΓΟηοροάίοη. 1ε ροΓίίηυε άεδ XIX Οίίδ. Οη ροηναίί εηοοΓε άε^ουε ιεΓ 
άυ ΜαΙτΓοη άεδ Οαηάίάαίδ δυΓ 1ε ίπ6υηα1 άεδ XIX Οίίδ εί ραΓ 1 Ιιείια- 

Ιζοη άα Τπ6υηα1 εί Ια ροΓίε άε οεί ΙιέΙίαΙίοη άέ^ουοΙιεΓ δυΓ Ιε ροΓίιαυε 
άεδ XIX Οίίδ, εχαοίειηεηί άεναηί Ια ροτίε άα ίΓίοϋπε άεδ XIX Οίίδ. 

Ο’εδί ενίάειηιηεηί Ια δεοοηάε νοίε, ςυε δυίνίί Ιε εοΓίε^ε, εαΓ 1ε ραδδα^ε 

1 ΟβΓ. I, 6ο, 275· 
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α ίΓανεΓδ ΓΑΙ^δίάε η’εδί ρ^3 ιηεηΐίοηηέ θί ί1 εδΙ: ςηβδίίοπ, ειιι οοπίΓδίΓε, 

(16 13. δΟΓέίε ραΓ Ιε Ο^Ι^^ΙΙαποδ. II εδΙ: ρΓοί3^Ι)ΐ6 ραΓίΐΓ άιι ΜαΙζΓοη 
άεδ Οειηάΐάαϋδ, 1ε οοΓίέ^ε §-&§·η2ΐί1: 1ε ΤΓί5αη&1, &ίΐη ά’ένίϋεΓ Ιεδ εδοαΙίβΓδ 
ιποηίαηί: άιι ΟοηδίδίοίΓε έ ΓΟποροάΐοπ, Ι^ε Τπ1)ΐιηα1, ν&δΐε ρΐ&οβ 
ά’&Γΐηεδ, εοπνεπ&ίί; πιίευχ 3ΐι άέρΙοίειηεηΙ: ά*υπ ζτΆηά αοΓίέ^ε εΐ 1ε 
εοΓίέ^ε έίΐδΐΐ:, ά^ηη ^αΐιε οόϋέ, ρΙαδ (ΙίΓεεί. Βε ρΐιΐδ, Ιεδ πΐίίΓοηεδ, ςαί 
άη ΤΓΐΙ^ιιη^Ι πιοηΐι&ίεηΐ; 3. Γΐιέΐίειίζοη έΐ^ΐεπί; ρΐιΐδ 3Ϊδέ6δ & §;Γ&νίΓ ςηε 
ΓεδεειΗεΓ έίΓοίΐ: άα ΟοηδίδίοίΓε. 

Β^ηδ οεδ οοπάίΐίοηδ, Ια δΟΓίίε ραΓ 1ε ΟαΙιαΙΙαΓιοδ άοιί ηεοεβδαίΓε- 

πιεηΙ; έίΓε εΙιεΓοΙιέε άα εδίέ άυ δί§^Γηα. 0*έΐ;αιί Ια δΟΓίίε ηοΓά άε οεΙΙε 
δαίΐε, άεναηί Ιαηηεΐΐε δε ίΓοηναίί: 1ε Οαδαΐίαιίοδ, {οΓΠίαηί δαίΐε ά’αίίεηίε. 

ΟεΙίε ίδδπε ποτά άη δί^ηια δΠΓ 1ε ραδ3α§:ε (3α δεί^^ηεαΓ εδΙ αρρεΙέε 
ροΓίε άα δραίΙιαΓΐΗοηΑ Βε δραΐΗαΓίΙίίοη έίαΐί; αη ροδίε (ϊε δραΐΚαίΓεδ, 
^αΓάεδ ηοΙίΙεδ αίίεοΙέδ αα δεΓνίοβ (Ιε ΓεπιρεΓεαΓ. Ι,εδ δραίΠαίΓεδ (3α 
δραΙΙιαΓίΙεΐοη δοηί αϊέδ ρΙαδ ά’αηε £οίδ άαηδ 1ε ΒίνΓε (Ιεδ ΟέΓεΓηοηίεδ *. 

Ιΐδ έίαίεηί: ε1ιαΓ§·έδ άε νείΠεΓ δαΓ Γίδδαε (Ια δί§:πΐ3, άα οδΐέ(3α ραδ$3§:ε 
άη δεί§·ηεαΓ. Β*ααίΓεδ δραίΠαίΓεδ νείΙΙαίεηί ααδδί άα εόΐέ άε ΓΗίρρο· 

άΓοπιε, νΓαί3ειηΐ3ΐαΙ)1εηιεηί: δαι ΓεηΐΓέε άεδ δ^γία, Ιεδ δραίΙιαίΓεδ άε 
ΓΗίρροάΓοηιεΑ Βεδ εαηάίάαίδ, εαχ ααδδί §·αΓάε3 ηοΐ^ΐεδ, αναίεηΙ: έ§:α1ε· 

πιεηί αη ροδΙε άαηδ Ιεδ ραΓα^εδ *. 

ΒοΓδ άε Ια ίέίε άε ΓΕχαΙΙαίίοπ άε Ια δαΐηίε Ογοϊχ, Ιεδ άΪ2·πίΐαίΓε3 

δε Γεηάαίεηΐ αα δραΙΙιαΓίΙίίοη. ΒοΓδςαε ΓεπιρεΓεαΓ αΙΙαίΙ: δΟΓίίΓ, οη 
οανΓαίϊ Ια ροΓίε άα δραίΙιαΓίΐΣίοη εΐ Ιεδ ε1ιαπιΐ3ε11αηδ εηίΓαΙεηί εΐ δαίααί* 

εηί ΓεπιρεΓεαΓ (όνίάεηιπιεπί: αα δαίοη ά’ΟΓ). ΕδοοΓίέ ραΓ εαχ, Γεπιρε- 

τεαΓ δΟΓίαίί άα Οταπά ΡαΙαίδ εΐ έίαίΐ τεςα ραι Ιεδ άί§:πίίαίΓεδ, εη άεΠοΓδ 
άε Ια ροΓίε άα δραίΙιαπΙζίοπ. Β’επιρεΓεαΓ δε Γεηάαίΐ αΙοΓδ ααχ εαίέ- 

εΐιαηιέηεδ άε δαίηίε - δορΗίε ραΓ Ια Μα§πααΓε, Ιεδ §·α1εΓίε5 δαρέΓίεαΓβδ 
εί ΓεδοαΙίεΓ άε Ι^οίδΑ 

ΒοΓδ άε Ια ίείε άε ΓΟΓίΙιοάοχίε, ΓεπιρεΓεαΓ δΟΓίαίΐ: άα ΟΓαηά Ρα¬ 

Ιαίδ ραΓ Ια ροΓίε άα δραίΙιαΓίΙζίοη εί δε'Γεηάαίΐ ααχ εαίέεΙιαπιέπεδ άε 
δαίηίε· δορΗίε ραΓ Ια νοίε ρΓεείίέεΑ 

Βε ίεαάί άε Ράί^αεδ, ΙοΓδ άε Ια εέΓέπιοπίε άε Γα§·αρε αα δαίοη 
ά’ΟΓ, 1ε ραίΓίαΓεΙιε εβ τεπάαίΐ: αα ΟΓαηά Ραΐαία ραΓ ΓΑΙ)δίάε (ί1 έίαίΐ: 

1 Οί. ]. ΕΙιβΓδοΙί, Εβ θΓ&πά Ραΐ&ίδ άε Οοαβίαηΐίηορίε εΐ 1ε ΕίνΓε άεε 

ΟέΓβπιοπΐεδ ι,ςδ, ΐ59> 215, η. ι. 
2 θ6Γ. η, 52, 7ι8, 735· 

3 06Γ. II, 52, 7ι8. 
* ΟεΓ. II, 52, 7ι8. ΟΕ. ΐά. 737· 

5 ΟβΓ. I, 22, 125- 

6 ΟεΓ. I, 28, Ι57· 
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ρνςί· Ά άίΓε ραΓ Ια ροΓϊε ά’ίνοίΓε 

εηίΓέ. δείοη ΓΑΙοδίάε ίΐ Ιε δαίοη ά’ΟΓ ραΓ 

1“ ^ ^Γτ ΤΓίρέΙοη 61 ΙΉογοΙοβϊοι,. Αη 

τεΙοαΓ, 16 ,,,, ραΐΓ«ΓθηΙ, Ιε ρίΐΐΓίηΓΛε Ρ6 ραβεε 

“ «.. Β^ρ-. ρ— 

- —"γ Β 
ςη-ίι ηηο «η^ιηο ερο<1«ο, ^ Γί^δηο άη ΟΓηπά Ρη1ίΐί3 

,. 0Λ«11.ήο3 30.. ^ νο!3!η6 άο ΟΟ Ρ03.6, 

- ^ρ::Γάη" ?™ΓίηΤΐ Ρ.33/.. - Β^,η^η. ρ.!. .ο. 

,οηνή. άηη3 Ιο νο·.3!η..6 άη 

,η·ϋ ηΐΐα!. άίΓ6α.6.Ρ0η. , ,,Ι.Ιοη άΌ. α Γέ,ϋ30 

^:ή°ά·ο 

ηΞΤ—- ΒΙίΞτϊΐ" 
1 ΟεΓ. I, 14, 96. 

2 ΟεΓ. I, I, 6-7· 

3 ΟβΓ. I, 22, 124 Ί25. ^ , 

4Εα1>αι·ί6, Ρ^Ι^Ιδ, 68*69 
5 Ρ8.5Ρ3.115, Απ&Μογ» 194*195· 
6 Βΐεΐί&βν, Βγζ&η1;ΐη& II, 238. 

1 Ε56Γ80 11:, Εε 0Γ3ηά Ρ3Ϊ&ιβ..· ΐ59 ιι· 3· 

8 ΟεΓ. II, ίΟ, 545 : ^5, 5^7- 
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ά’Οτ ρ^Γ Ιά πΐ6Γηε νοί(?, 3βπ3 ροπιρε, μυσηκώς\ Β’αη αιιίΓΘ οδΙέ, ροϋΓ 

56 ΓεπάΓ6 άιι δαίοη άΌι, εη άΐΓεεΙίοη δε Ια Μα§^ηαιΐΓε, Ια ζοΒίε ραε- 

ΒΆϊί ραΓ ΓΕΓδ3 : τενεπαπί άε Ια Μα§·παυΓε αα ΡΙιαΓε, 1;εΓΓα586 θα 8α1οη 
ά’ΟΓ, εΐΐε ρα55αί1; ε^αΐεπιεπί: ραΓ ΓΕγ03 εί Ια ρ&35α§:ε θεε ΧΕ βαίηΐδ* 

Εε ρα53α§:ε α ϋΓανεΓδ 1ε δί§:πια εεί: ενίθεπιπιεηί: δοιίδ-εηΙεπθιι, ΓΕΓοε εε 
ίΓοιιναπΙ; α εδΙε θα δί§^Γηα. 

ΡοαΓ 56 ΓεηάΓε α Ια Μα§;πααΓε επ ^Γαηθ αρραΓείΙ, Ι’εηιρεΓειίΓ, οπ 
νίεπί θε 1ε νοίΓ, ραδεαίί; ραΓ Ιε δί^ηια, ροαΓ επ τενεπίΓ δαπδ ροπιρε;. 

α1θΓ5 ηα’ϊΐ απΓαίί θα, Ιοαί ηαΙαΓεΙΙεηιεπί:, οΗοίεΐΓ Ια νοίε Ια ρ1α3 οοαΓίε, 

ΓεπιρεΓεαΓ εαΐναίΐ; εερεπθαηί: Ια πιεπιε νοίε ςα’α ΓαΙΙεΓ. Μδιπε οΙ^βεΓ- 

ναΐίοπ ροαΓ Ια ζοείε, ΓενεηαηΙ: θε Ια Μα§:ηααΓ6 αα ΡΗαΓΟ. δί Ια ροΓίε θα 
δραίΗαΓΪΙζίοη αναίΐ: έΐέ απε ίδδπε αα ηοΓθ θα δαΙοπ θΌΓ εη θίΓεοΗοη 
θίΓεοΕε θε Ια Μα§·ηααΓε, ΓεπιρεΓεαΓ απΓαίΐ: εεΓϊαίηεηιεηΙ ορΙέ ροαΓ εεΐ 
ίΐίπέΓαίΓε, αα τεϋοαΓ, οοπιπιε Ια ζδείέ. 

II 7 α Ηεα θε τεπιαΓςαεΓ ςυε εί Ιε δαΙοπ θΌΓ αναΐΐ: έΐέ τεΐΐέ, θίΓεοΙε- 

πιεηΐ: έ Ια Μα§:ηααΓ6, εαπε ρα356Γ ραπ 1ε δΐ&ηια, Ια νοίε εη ςαεδίίοη 
ααΓαίϋ πέεεδεαίΓεπιεπί Γε]οίη1: 1ε ραεδα^ε θα δείξ^πεαπ α ΙιααΐεαΓ θε 
ΓΟαΕοδ, θ’οα ραΓΐαίϋ Γεδοαίιεπ ηιοηΐιαηΐ: έ. Ια ραεεεΓεΙΙε θε Ια 1βΓΓ3$$ε 
θε Ια Μα§'ηααΓ6. ΟεΙίε νοίε ο1^Η^αε ααΓαίϋ ίτανεΓδέ Ιεε ΙεΓΓαΐπε εη ρεηίε. 

Α ραΓίΪΓ θε ΓΟαΙοΒ, 1ε δοΐ εεπιϊίΐε 8*δΕΓε θέΐ^ αδαίεεθ επ θίΓοείΐοη θε 
Γεβϊ. Ε€ ΕίνΓε θε3 ΟειέΓηοπίεβ δί^-παίε θίνεΓδ εδοαΙίεΓδ θαπ3 Ιε νοί5ίηα§:ε 
θε ΓΟαίΟδ {εβεαΙίεΓ θε δ^^β ΟΗπδΐΐηε, εδοαΙίεΓ θεε δαΐπε)®. Εα ΡεΗε, ςαί 
8ε ϋΓοαναίί θαπδ εεε ρ3Γα§·65 αναίί έ^αΐεπιεηί: αηε ίεΓΓ3536, ςαί θοπιί· 
παίΐ 1ε 3θ1, Εα ίεΓΓαδβε θα ΡΙιαΓε π’έίαΐΐ; ραδ ποη ρΙαδ αα πίνεαα θα $οΙ 
δπΓ 8οη οόΕέ ηοΓθ εΐ ίΐ οδί: ρΓοδαδΙε ςαε 1ε ρα55α§:0 θε$ ΧΕ δαΐπίδ εΐαΐί: 

$αΓ απ πιαΓ δΠΓέΙενε. Ε’εδΟαΙίεΓ επ εοΙίπιαςοπ, ςαΐ δέραΓαίΐ επ θεαχ 
ίΓοπςοπδ οε ραδδα^ε, α ΗααίεαΓ θα ΕααείαΙζΟδ, ίπθίς[αε απε θερΓεδδίοπ 
θα δοΐ θε Γοαεδϋ α Γεδί. 

ΑρΓ63 ανοίΓ αδδίδίέ ααχ εεΓεπιοπίεδ, ςαί δε θεΓοαΙαΐεηί θαπδ Ια 
ΡΗίαΙε θεδ ΥεΠίδ, Ιεδ θί§·πίί3ίΓ6δ δε Γεπθαίεπί: αα ΕααδίαΕοδ εΐ: θε Ια, α 
Ια ίεΓΓαδδε θα ΡΙιαΓε. ΡοαΓ δαίνΓε οεί ίίίπέΓαΪΓε, ίΐδ δε Γεπθαίεπί θα 
Εαα3ία1<03 α Ια Τ1ΐ6ΓΠΐ35ϋΓα, (^α’ίΐδ ίΓανεΓδαίεπί ροιίΓ ιποπΙεΓ επδαίΙε υπ 
εδοαΙΐεΓ εί επίΓ6Γ ραΓ Ια ροΓίε θεδ θίέίαίΓεδ ; θε Ια, ραΓ Ια πΐεΐιε επ α1)5ίθε 
ςαί έΐαίί θεναηί: Ιε ΡαηίΙιέοη, ίΐδ θεδοαεΙιαίεηϋ ραΓ Ια ροΓίε α αη ΒαΙ- 
ίαπί δΠΓ Ια ίεΓΓαδεε θα ΡΙιαΓε. 

Οεί ίίίπ6ΓαίΓ6 6δΙ εοπιρΙίςαε εί θ’εχρΙίεαίίοη ίοΓϊ θίίΐίείΐε^ II εδί 

1 06Γ. II, ΙΟ, 548 εί Π, 15, 567· 
^ Οεπ. I, 50, 26ο ■ 26ι. 
3 I .,τ 

^ ]. ΕδεΓδοΙί, ορ.οίί., 153, η. 6. Οί. αιΐδδΐ, ρ. 92, η. ι. 
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243 

«,ηαίη ^α6 ^^α οη ροαναίΐ ά,ΓοαΙ.π,εηΙ Ια ΤΙ,β^α- 

οΐΓί* 0ε1ΐ6-ά 56 ΐΓοαναίΙ ά υη ηίνθαιι ίηίέηεαΓ α κΙαι <1,1 ' 
X ά οβ ΑρΓέα ανοίΓ ΐΓανοΓ3ο α ΤΙγογ- 

δαίηΐΒ». Ι.ΟΒ , 

=§1ϊϊ·="#ίϊ=== 

Ξ1§Εΐ!ΙίΞ=ΞΞ 
7Χ Ζ^ΙΪΙΙΙ οίτ ί·οη 

άοοχ ' ί1 έΐίί 3ίίηέ άαπΒ Ιο νοίΒίηα^ο 5ο Ι>αί,3.5ο_ηοΓ5-ο3ΐ 5α δαίοη 
Γογ οα α53ί56 5ο 5ΐ ΤΙ,έοάοΓΟ. Οα ΡίΐίΊαχ οη 5ονα.Ι =0;“”” 

Α ντ ςηίηΐς’ Αογ^β ανοΪΓ ρΓΪέ θαπδ Ια εοηςαε θα δαίοη θ Ογ, 
3380 303 5ο 81 Τ1ιέο5θΓ0), Ι-οιαρο- 
οα εε ίΓοαναιί αηε ιΐίοηε θα αιπ3ΐ: ΐαρειαε αε ο 

ΓοαΓ 3οηαί. ραΓ Ιο ΡΙ,^Ιαχ νΓροΒΒίΜο' ^ 

,νΜοα,α,οηί ραΓ 10^^ 3ο ία ροΓΓο α αη 

^:«:„Γϊ.οα:Γ*ί33α8^ 

: ττ τ« 6ης-6ο6. οΐι Γοη νοϊϊ Ιεδ άίεηίί&ίΓεδ, 
1 ΟβΓ. ϊ, 70, 340. 0{ αα55 , > ί,ηςΐ^ΐίοδ θβδοεηάΓβ θ&ηδ \& 

"""Γδονβ 1= ηοπ, 8έη0Γα, 5ο ΤΙ,ΟΓπ,αΒίΓα, „„ 503ί8ηαη ρΓοΡαΜβητεπΙ ΡόΙα^ο 
ί„Κή=αΓ 5« ΡαΙαίΒ 5ο Βαρί,ηό οΐ ρ=αΡΗΓ0 ααΒΒΐ 5α βΓαη5 ραία 3, 

3 α. ΕΡογβοΙΙ, ορ ’''”;Λοιηβ3ΗΓ»έ ραΐαϋαα αΐ ναϋΙαίαηΙ ά 
οανΓα.ηΓ ,βα ροΓΓβα 5α Βα.οη 5.0γ (Ο.. 

Η, I, 5»8-5ι9)· (^ί· ΕΙ^εΓδοΙΙ, ορ.αιί..92· 

5 ΟεΓ. I, 20, ιΐ9· _ , Τ', ηη οΡ ο. 7^ η· 3 εί 5, 
βΟοΓ. II, .5, 57·, 580, Ι^ί· Ι· ΕοβΓ»ο.ί, ορ.οι-, Ρ-7 

82 η. I. 91, η. 5· 
7 ΟβΓ. I, I, 7· 
8 ΟεΓ. I, 9, 7ΐ· 
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1.3. ζοδ^έ έΐΆΐΐ αιηοπέε άη Ρ1ΐ3^Ιαχ α Ια ΤΙιέοΕοΡοε άυ Ρ1ι&γ0, ροπΓ 

7 τεοενοίΓ 565 ίπ5Ϊ§:π68 6ί; εΐΐε Γενεπαίί: Ιε5 ιενε^Γ ηιι ΡίιγΜχ’ ε£ ^εναϊί 

Π60655ΗΪΓ6ηΐ6ηΙ Ρ3556Γ ρ^Γ Ια ροΓ^ε α τιη Ιια^ΆΠΐ. ίΙενεπαηΐ; (3ε Ια Μα- 

^πααΓ6, Ια ζόδίιε ραεδαΐί:, ραι 1Έγ05, Ιε ραδδα^-ε άεδ ΧΙ^ δαΐηΐβ, ροιιτ 
(3έΐ3ουο1ιεΓ 5ιιγ Ια ΙεΓίαδδε άυ ΡΙηαΓε, ενίάεπιπιεπί; ραΓ Ια ροιίε α ιιη 
Ι)αί:{:απί: ^ 

Ι^α β^Γαπάε αΐ^δΐάε οηεηϋαίε (3ιι 5α1οη (3Όγ οα αϊίδΐίΐε άιι Ιγοηθ, 

5 οανΓαΐΐ; 5ιιγ Ια ΙεΓΓαδβε (Ιχι ΡΙιαΓε ραΓ υηε ροΓϊε ά’αΓβ'εηΙ α άεαχ ναη- 

Ιαυχ, άαε α Ια ιηαηίίΐεεπεε (Ιε Οοηδίταηϋη VII ΡοΓρΙιγΓο^εηηέίε^ ΟείΙε 
ροΓίε οπεπίαίε, αί άνατολικαί πνλαι, εδί είΐέε ρΙυδΙεαΓΒ £οΪ3 (Ιαπδ 1ε 
Ι,ίνΓε (Ιεδ θ6ΓεηιοπΪ65 Ι,0Γ3(ΐϋ6 ΡεπιρεΓεαΓ αΐΐαΐΐ; ρα35εΓ (ϊε ΓαΒδίιΙε 
οηεηίαΙε άιι δαίοη άΌΓ 51ιγ Ια ΙεΓΓαβδε (3ιι ΡΙιαΓε, ίίειιχ ε1ιαιηΙ>ε11αη5 

οιινΓαΐεηί; α Ια £οΪ3 1ε5 ιΙεαχ ναηίααχ (1ε Ια ροηε®; αα ΓεΙοιίΓ, Γεπιρε- 

ΓεαΓ ραδδαίΐ: ραΓ εείΐε ιη^πιε ροΠιε®. ΙνΟΓδςηε ΡειηρεΓειίΓ 5ε τεηίΐαίΐ: (Ια 
8α1οη ά Ογ αυ ηθΓ(1 άα ΡΗαΓε ροαι γ οέΙέΒιεΓ 30Π τηαηα§:ε, ί1 ραδδαΐΐ 
ε^αΐεπιεηί ραι εεΐΐε ροΓίε οΓίεπΙαΙε, Ιαιηεε ά’αΓ§·6ηΐ:^ άεναηϋ Ια^αεΙΙε 
δ’είεπάαίΐ: αη δευίΐ άε ιηαΓΐ)Γθ®. 

ΟαίΓε Ια ροΓΐ;ε ΟΓίεπΙαΙε ά’αΓ^τεπί άε ΡαΒδίάε (Ια ΕΓοπε, (Ιεαχ ααίΓεβ 
ροΓίεδ δ’οανΓαίεπΙ: βατ Ια ίεΓΓαεδε άα ΡΗαΓε. Ρ’απε, εη αΓ^επΙ:, 56 ΐΓοα- 

ναΐϋ έ Ι’εχϋΓέηιΐίε Θ5ί (3α νεδΙίΒαΙε, Ιοπ^εαηΕ Ιε Παπε 5α(3 (3α δαίοη (3Όγ, 

μακράν του κοιτώνας, νεδΙίΒαΙε ααΐ (36536Γναίΐ: Ι63 αρραηειηεηϋδ ΐιηρε- 

ηααχ®. ααΐΓε, α απ ΙιαϋίαπΙ:, μονόΰ’νρον, 36 ίΓοαναΐϊ έ ΓεχΕΓέιτιίΐε 651: 

(3α ρα853@:6 (363 ΧΙν 3αίηί3, Ιοη§:6απί Ιε ίΙαπε ηοιά (3α 5α!οπ θ’ΟΓ*®. 

0*681 ίΓέ3 ρΓοΙιαΒΙεπιεηϊ έ οεΕΕε ροΓΕε (^αβ £αίΕ αΙΙαδΐοη Ιε ΟοηΐΐηααΕεαΓ 
(Ιε Τΐιόορίιαηε" εΕ Ι<έοπ §·ΓαπιιηαΕί1ζ03 

Ιν ΐΕϊηεΓαΐΓβ, δαΙνί ραΓ 1ε3 άί§:ΊΐίΕαίΓ68, (Ι’αρΓέδ Ιε εϊιαρΐΕΓε 64, 

Γέ(3ΐ§;έ αναπΕ Ιε Γέ§:ηε (Ιε ΒαδΠε Ι^γ (867-886), ςαΐ δαρρΓίηια Ιεδ ρΗα- 

^ ΟδΓ. I, 50» 257-258. Α πιοίηδ (ΐιΐ6 1β Ρίιγί&χ ηε δοίΐ οβίαί <1ε ΡεκΗδβ 
ηιεηιε. 

^ Ο0Γ. I, 50, 201. 

^ Τΐιεορίι. Οοηί. 450. 

^ ΟεΓ. I, 19, 1Γ4; I, 2ΐ, 124; II, 15, 5^6, 592- 
^ ΟβΓ. I, 64, 290. 

® ΟεΓ. I, 64, 292. 

^ ΟεΓ. I, 39ι 201 - 202. 

® ΟεΓ. I, 19, ΙΙ4 εΕ I, 64, 290. 

9 ΟεΓ. I, 19, !26; I, 2ο, 119; I. 2ΐ, 124; I, 24. 137. Οί. Ρα^ατίε Ι,ε 
Ρ&13Ι5 ιιτιρέη&Ι 177 -1?8 : I. ΕΒεΓδοίΕ, Οε ΟΓβπά Ραΐαίε, ρΐ- 

10 ΟεΓ. I, 20, ΙΙ9; I, 64, 289. 

11 ΤΙιεορΗ, ΟοηΕ. 857· 

Οεο §Γ&ιπιιι. 271- 
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165 <165 ίαοΗοΠδ, 651 5Τ10ΓΠ151. ϋπ Ι.Μ5ίίΐ1.05, ί1 ΙβαΓ «ηΓ5ΪΙ έΐέ £50ίΐ6 <16 

ΚίΐίϊηεΓ 16 ρα555ίτε <1ε5 XI. δϋίηΐδ 6ΐ <16 ϋ, Ιε ροΠε ά ηη Ι^αΚίηΙ βργ 
Ια ΕετΓαδδε (Ια ΡΙιαΓε. Ι^α 5εα1θ εχρΗοαΕιοη νΓαΐδ6ΐη61α61ε εδΕ ααε 65 

<ΐ;<,η;ΐ5ίΓ65 οηΐ <1ή ΒοηίΓ <1Ρ 0Γ5η<1 Ρ^ΙαίΒ, <ιρΓ65 Ια ^έ^6Π1οη,6 (1αη5 Ια 
ρϊΐαίε <165 νεηα, βί ΓβηίΓεΓ ραΓ Ια ΤΗεΓΡ,ααίΓα, εη Βη.ναηΙ Ιε πιεπιε 
ίϋίαέΓαίΓε <ι<ιε 165 αα,1>α55α<1εηΓ5, Ιε εο,ρΒ ηιηη,οιρα! εί 1<:5 <1ιν6Γ5 ρεη- 

Βοηηα^εα, αναηΐ «ΒίΓΓέ <1αη5 Ιεα εέΓέη,οπίεΒ <,«ϊ 5ε 5οηΙ ^εΓοηΙεεα άαπΒ 
Ια ρΐιϊαίε <1ε5 ΥεΓίδ, οηΐ 5ηίνί ροηΓ 56 ΓεηιίΓε <16 Ια ρΐηαίε ^ 
66116 <165 ΒΙεαβ. Ι.α ρΙ,ίαΙε <1ε5 ΥεΠΒ έΐαίΐ αΐΐηέε εη οοπίΓε-ΙταΒ Ια αηε 
5α<1 <1α ΐΓϋίϋηε <1ε ΙαδΙίηίεη εΐ Ια ρΙιίαΙε <1ε5 Βίβαδ αη-(ΐ655οη5 <1α ίΐαηε 
ΟΓΪεηΙαΙ, <1ε Ια ΙεΓΓα55ε <1η ΡΙιαΓε. Ααεαηε νοιε <1ΐΓ6ε_ί6 ηε Γεί,α.ί εΐ ηε 
ροαναΐΐ τεΙίεΓ εηίΓε εΙΙεδ 1ε5 <1εαχ ρΙιίαΙεδ, εΐαηΐ άοηηε Ια ηαΙηΓε <1η ΙεΓ- 

ταίπ, £οη εαεαΓρέ <1ε εε εόΐέ, Βα ΙεΓΓαδδε <1η ΡΙιαΓε <1οπηηα,ί, εη ε££6ΐ, 
4 ρίο 16 Βοαίτοΐέοη, 5αΓ 5θη εδΙέ 5α<1; ί1 έΙαίΙ, ραΓ 5α,Ιε, ,ααΙα,Βε δε α 
εοηΙοαΓπεΓ δε οε εδΙέ; ί1 ααΓαϊΙ £αηα δεδεεηδΓε ια5<ια·αη η,νεαα δε Ια 
ιηεΓ, ροαΓ Γεπ,οηίεΓ ραΓ δεβ εδεαΙΐεΓδ, π,εηαπί δα Βοαίτοΐέοη εη διιεο- 

Ιίοη (3α Ρ1ι£ιγ€. ,λ -..,.1 
1,65 νεΓΐ5, αρΓ63 Ια οέΓεπιοηίε άαη5 ΙεαΓ ΡΒΐ^Ιε, οηΕ (3α ςαιΕΕει Ιε 

θΓ&η(3 Ρ&ΐαίδ εΕ Γενεηίτ 6απ5 ηιίρρο(3ΓθΠΐε άε ΠαρΙιπέ ροατ ΓεηΕτεΓ 
εΐιεζ εαχ. Μ3Ϊ5, οοιηηιε 1ε5 (3ΐνεΓ5 ρεΓ5οηπα§:65 εοηνίέβ ^ Ια οέΓέπιοηιε, 
ραΓαάε, εοΓρε ιηαηΐοϊρ&], 3πιΐ)α55&66αΓ3, (ΙεναιεηΕ αβδίδΕετ ^ αηε οέΓέ- 

Γποπίε δίιηίΙαίΓε <33η5 Ια ρΜ^Ιε 6ε5 ΒΙεαδ, ΐΐ3 οηΕ (Ιύ ΓεηΕΓ^Γ αα ΟΓαηά 
Ρα1αΪ5 Ρ3Γ Ια Τ1ΐ6Γηΐ35ΐΓ& εΕ άε 1^, §:38:η6Γ ρΐιι^ΐε άε5 ΒΙεαβ, &α 1^38 

θε Ια ΕεΓΓ358ε άα Ρ1ΐ3Γε, ρ3Γ 1ε5 ρίέοεδ (3α τεζ (3ε εΐιααεδέε. Βαη3 εεΕ 
ΐΕίηέΓαΪΓε, ΐΪ8 οπΕ <34 ΕΓέδ ρΓθ6α6]ειηεηΐ: ρ&35εΓ 8οα5 1ε Ι,ααδία^οδ, ιηοη* 

ΕεΓ ραΓ Ι’εδΟΕίΙεΓ α6οαΕΐ55απΕ & Ια ροΓΕε (3α ΌιέΕαηΙίΐοη βί (36 Ια, ρ&ηεΓ 
Ρ3Γ Ια ροΓΕε α αη ΙιαίΕαηΕ Ια ΕεΓΓαδδε (3α ΡΙιαΓε. (3’οά ΐΐ5 οπΕ άα άεδοεη- 

άΓε άαηδ Ια ρΚίαΙε ραΓ απ εδοαΙίεΓ. . , , 
Οαε Ια ΕεΓΓαδδθ άα ΡΗαΓε αίΕ ρΓΪιηίΕΐνειπεηΕ οοιηπιαηκιαε άίΓεεΙε- 

ιηεηΕ ανεο Ια ρΐιίαίε άε3 ΒΙεαδ ραΓ αη θδεαΙΙεΓ, Ιε ίαιΕ εδΕ οεΓΕαιπ. Βεδ 
οααΕΓε άοπιεδΕ'κιαεδ άεδ Εα^ιηεδ άεδοεηάεηΕ άαηδ Ια ρΗιαΙε 5αΓ υπ 5ΐ§π6 

άα πιαΐΕΓε άεδ οεΓειηοηΙεδ ^ 005 ΗααΕδ ρεΓ5οηηα§;65 5ε ΕεηαιεηΕ ενιάειη- 
πιεηΕ δΠΓ Ια ΕεΓΓα55ε άα ΡΗαΓε ανεο Ιε5 ααΕΓΟδ άΐ^ηιΕαίΓεβ επΕοαΓαηΕ 

ΡεαιρεΓοαΓ. ΒοΓδί^αε Ια οέΓεπιοηίε αναίΕ Ιίεα άαηδ Ια ρΗιαΙε άα Τηοοη- 

(ΐαε, 103 «^Γαηάδ άοιηεδΕϊααεδ », ααΕΓεπιεηΕ άιΕ, 1ε3 ςααίΓε άοπιεδΕιςαεδ 
άεδ Εα^ιπεδ, έΕαίεηΕ 6§:αΐ6ΐ·ηεηΕ ίηνίΕέδ α άεδοεηάΓε άαπδ Ια ρΗιαΙε, ςαι 
οοιηπΊαηίίΐααΐΕ ανεο Ιε Βί&πια ραΓ αη εδοαΙίεΓ^ 0*ε5Ε ραΓ οεΕ εδοαΙιΟΓ 

1 ΟΟΓ. I. 64. 291. 0£. I, 64, 287· 

2 ΟεΓ. I, 66, 299· 
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ςιΐ6 Γοη άβεαεπά^ΐΐ: ά Γ&ηοίεη ΤζγΙίαπΐδΙέΓΐοη 0ί: αιι ΒοχιΙίοΙέοη, αναηί 

ςπε Β&δΐΐε ΙεΓ αΐΐ; οοη5ίΓαΐΐ: 1& ρείδεβΓεΙΙε άε Ια ροΓίβ α ιιη ΒαίΙαηΙ, στε¬ 
νωπός τον μονο'&νρον. 

ΟοΐΏπιε Ιε Ι,ΐνΓε άε5 ΟέΓεπιοηίεδ η’ΐηοΙίςιαε ραδ Γίΐ:5πέΓ3ΐΓε άε Ια 

ραταάε άα οοΓρδ ηιαηΐαραί εΐ θεδ αηιΒαδδαθεηΓδ, ροητ δε ΐΓδηδροΓίετ 
(1ε Ι3 ρΐιΐαίε άεδ ΥετΙδ α οεΐΐε άεδ ΒΙεαδ, ϋ εδΙ: θΐίίΐοΠε άε ρΓεεΐδετ Ια 

νοίε δαίνίε. II εδϋ ρτοΒδί^Ιε ςυε εεδ ρεΓδοππα§:εδ οηΐ: δΐιίνί, α ρατίιτ άε 

Ι3 Τ1ιεΓΓηαδ{:Γ3 Ια ηιέηιε νοίε ςυε Ιεδ ραίπεεδ 5ΐ:Γ3ί;έ§'εδ εί δέηαΙεπΓδ, αιι 

ηιοίπδ, ]υδςιι*3 Ι’εδοαΙίοΓ ηιοπίαπί αυ ϋίέϋαπΗοη. Μαίδ ίΐ δε ρεπί ςυε, 

ΆΜ Ιίευ άε ιηοπίετ ρατ εεΐ: εδοαΙίεΓ αη Βίέίαπίζίοπ, ροιίΓ ^α^ηετ Ια ίετ- 

Γ355ε άυ ΡΙιαΓε εΐ; άε Ια άβδοεηάΓε άαπδ Ια ρΙιίαΙε άεδ Βίειίδ, ίΐδ αΐεηί; 

ρπδ υηε ααΐτε νοίε εϋ ςυ*ίΙδ δοίεηΐ δΟΓίίδ ρατ ηηε ροΓίε άε Γέΐ3^0 ίη£έ· 

ΓίερΓ ροιίΓ §:α§:ηεΓ Ια ρΐιΐαίε, εη εοηΙουΓπαηΙ: Ια ίετΓαδδε άιι ΡΙιατε ραΓ 

30Π ίΐαηο ηοΓά. Οεΐ ίΐΐπεΓβίΓε, άυ τεδίιε, εδί; ρευ ρΓοΒαΒΙε, 03γ οη νοί£ 

Ιεδ άέιηαΓςΐιεδ, αρΓέδ Ιεατ τέοερΗοη ραΓ Ιε ρΓεροδίΕε άαηδ Ιε Εηεΐΐπε άε 

Ιιΐδάηίεη, ραΓίίΓ άε Ια ροιίΓ άεδεεηάΓε άαηδ Ιεατ ρΗίαΙε τεδρεαίνε*. 

Οπ ρευΐ δΐιρροδεΓ ςυε 1ε άέιηαΓςαε άεδ ΥεΓϊδ α ραδδέ άχι Ιπείίπε 
άε άαδίίπΐεη δΠΓ Ια ίεηαδδε άοηιίπαηΐ; δα ρΙιίαΙε εΐ ςυε άε οεΙίε ΙείΓαδδε 

ΐ1 εδΐ άεδοεηάα άαπδ Ια ρΗίαΙε, Οπ ρευΙ: επεοΓε δυρροδετ ςυε Ιεδ άευχ 

άέπιαΓςυεδ δοηί 8ογ£Ϊ8 άυ Ιπείΐπε άαάυδίίηίεη ρουΓ £α§·ηεΓ Ιευτ ρΙιίαΙε 

Γε8ρεε{:ίνε, Ιε άεπιαΓςυε άε8 ΥεΓ^δ, εη Ιοπ§·εαη£ εχΕεΓΐειίΓεπιεπί Ιε ίΐαηε 

ηιεπάίοπαΐ άυ ΙυδΕίπίαποδ, 1ε άεπιαΓςυε άεδ ΒΙευδ, εη ραδδαηε ραΓ Ια 
Τΐ]6Γπια3ΕΓα, Ια ροΓίε άυ ΌίέΕαπΙίίοπ, Ια ροΓίε α υη ΒαΕΕαηε άυ ΡΙιαΓε, 

ου επ εοηϊοαΓπαηΙ; ραΓ 1ε Ι^αδ Ια ΙεΓΓαδδε άυ ΡΙιαΓε. ΟυαπΕ αυχ δέπα- 

ίεπΓδ, αρΓέδ Ια εέπέπιοηίε άαπδ Ια ρΗίαΙε άεδ ΥεΓΐ8, δτουρέδ άαπδ 1ε 

Ινααδίαΐεοδ, ίΐδ δοπΕ, 3αη3 άουΕε, δοτΕίδ άυ ΟΓαηά ΡαΙαίδ ραΓ 1ε άυδίΐ- 

πίαπο8, ροπΓ γ ΓεπϋΓεΓ ρατ Ια ΤΗεΓπιαδίΓα. ΡαΓεουταπΕ αΙοΓδ Ι’έία^ε 

ϊηίεΓΐευΓ άυ ΟΓαπά Ραΐαΐδ, εη άΪΓεείΐοη άε Γεδί, ίΐδ οηΕ άύ ραδδετ δουδ 

Ιε Ι,αυδίαΐζοδ, ρουΓ ιηοηίεΓ ραΓ υη εδοαΙίεΓ αα Βίεΐαπίτίοη εΕ ραΓ Ια 
ροΓΕε α υη ΒαΙΕαπΕ, άέ5ουε1ιεΓ δυΓ Ια ΙετΓαδδε άυ ΡΙιαΓε. Οπ πε εοπι- 

ρΓεπάΓαίΕ §:υ0Γε, εη είίεΐ, ςυε Ιεδ άί^ηΐΐαίΓεδ, ροπΓ αΙΙεΓ άυ Ι^αυδίαΙτοδ 

αυ ΡΙιαΓε, αίεπΕ ά’αΒοΓά §:α§:π0 Ια ΤΒεΓπιαδΕΓα, εη άίτεοΕΐοη ορροδέε. 

ΙΙδ ΟΠΕ άυ, ΕΓέδ νΓαίδθπιΕιΙαΜεπιεηΕ, δΟΓΕίΓ άυ ΟΓαπά ΡαΙαίδ ροαι γ 
γοπΕγογ. 

Π αρΓΟδ Ιε εεΓέπιοηΐαΙ 1)γ2αηΕίπ, εη είίεΕ, Ιεδ ρεΓδοππεδ ςυΐ άεναΐεπΕ 

αδδίδΕεΓ α άευχ εέΓεπιοηίεδ εοηδέευΕίνεδ αυ ΟΓαπά ΡαΙαίδ, δοτΕαίεπΕ 

άε εε άετηίεΓ αρτεδ Ια ρΓεπιίεΓε εέΓεπιοηΐε εΕ γ τεπΕιαίεπΕ ροπΓ αδδίδΙεΓ 

α Ια δεεοηάε. Αίπδί, Ιεδ αηιΒαδδαάεπΓδ αταΒεδ, αρΓέδ Ια τέοερΕΐοπ α 

^ 06Γ. I, 64, 285. 
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Ια ΜΗ!ϊηίΐαΓ6, δοΠαίεηΙ ρίΐΓ ροΛε ί’ίνοίΓε άαπΒ ΓΙιίρροάΓΟΜε άε 
Οαρίιηέ. ροαΓ τεηίΓεΓ αα ΟΓαπά ΡαΙαίβ ραΓ Ιεα δίτγία εί αααχαΙεΓ απ 
Ι,αηηπεί άοηηέ εη ΙεπΓ ΗοηηεηΓ'. ϋε ηιειηε. ΙοΓαηηε 1 εηιρεΓεπΓ άεναιΐ 
αααΙαΙεΓά άεηχ εεΓέιηοηίεα, ά δαΙηΙε - 3ορ1ηε, ι1 αοΠαιΙ άε 1 ε^Ιιαε 
άαηα 1ε Ραΐία ααεΓέ, αρΓέα Ια ρΓειηίέΓε εέΓέιηοηιε, εΐ τεηίΓαιά εηαηιίε, 
ραΓ 1ε ΡπΙία ααοΓέ άαηα Γέβΐίαε, ροπΓ αδδΙαίεΓ α Ια άεηχιειηε εεΓε- 

™°'"θ·Ηέηι1εγε1ε οη δίεπια αρραΓαΐΙ άοηε εοιηιπε 1ε ροΙηΙ άε ^οη^ι1οη 
άεα δΓίπάεα αΠεΓεα, τεΐίαπί Ιεα ραΐαία άε Οαρίιηε, άε Ια Οΐιαίεε εΐ άε 

Ια ΜαεπαηΓε αη ΟΓαπά Ραΐαΐα. Ι.1εη άε ρααααΒε, ηΠε 
έΐαΐΐ ηαΙπΓεΙΙεηιεηΙ ρεΓοέ άε ποηάΓεηαεα ροΠεα: Α 1 οηεαΐ ροΠε άε 

Ι-ΑΙ,αΙάε. ηιεηαηΐ ά Ια ε^ΙεΓίε άε 0αρ1ιηέ εί, ραΓ εε«ε 
ροΓίε ά’ΙνοίΓε, Ιααηε οηεαί άη ΟΓαηά Ραΐα.α. Αη ηοΓά ροΠε άη 5ρα11ια 

π,εηαηΐ αη ραααακε άη δεΙκηεπΓ ε1 άε 1ά, βοΙι ά Ια ΜαεηαπΓε 
ραΓ Ια’ δαεείΐε, ΙΌαΙοα εΐ Ια ραααεΓεΙΙε, αοίί ά Ια Οίταΐεέ ραΓ 1 ^ 

δεΙεηεπΓ, 1ε ΜαΙ^Γοη άεα Οαηάΐάαΐα εΐ Ιεα ςηαΠιεΓα 
ροΓίε ροΐΐε ά ηη άαΙΙαηΙ, α-οηνΓαηΙ αηΓ 1ε ραααα^ε άεα Χ0 δ^ιηΐ3 εοη 
άηίααηΐ αη 3α1οη άΌΓ εί ά Ια ΙεΓΓαααε άη ΡΙιαΓε ε_1, 
ά-αΓϊεηΙ εΙ ροΠεα ΙαΙεΓαΙεα άε άΓοηζε ροΐι, εοηάηιααηΐ αη Τπεοηςιη 
εί άε 1ά, ραΓ Ια ροΠε α ηη 1)αΙΙαηΙ άε Πάιΐίοα, αη Ι.αη3ΐα1ί05 εί αη 

®"''0εναήί ία ροΠε ηοίά, οη ροΠε άη 3ραώαΓΐΗοη αε ίΓοηναΙί ηη 
Ιοεαΐ, 1ε ΟαάαΙΙαΓίοα, αεΓναηΙ άε 8α11ε ά=α1ΐεη1ε εί ρΓοάαΜεπτεηί άαη3 Ια 
_.:4·Α Αά <5η3ί·Η3ίΓε3. 

1 15, 5^4- Μέιηε οέΓθπιοηϊδΙ ροίΐΓ Ια ρΓίποεδδε Οί^α, ΟεΓ. II 

15. 595· 
2 ΟδΓ. I, 35. ϊδ4. 



ΔΙ0ΡΘΩ2ΕΙ2 ΕΙ2 ΤΗΝ «ΠΕΙΡΑΝ» 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ 

^ Η δυσμενής στάσις του ί3υζανηνοϋ νομοθέτου έναντι της νομολογίατ 

των δι«αστηοίων^ αυνέβαλεν ϊσως εϊς τήν απάνιν τής συντάξεως νομολονι^ 

χων συλλογών, εις τρόπον ώστε «αθ’βλην τήν ΰπερχιλιετή διάρκειαν τής βοξ 

αυτοκρατορίας μονον δυο τοιαΰτας συλλογάς νά συναντώμεν: τήν «Πεί¬ 

ραν» ΕυστατΗου τοΰ Ρ ω μα £ ου καϊ τάς « άποφάνσεις » του άοχιεπι- 

σκοπού πασης Βουλγαρίας Δ η μ η τ ρ £ ο υ τοΰ X ω μ α τ ι α ν ο ΰ ^ Ή ποώτη 

εκ γούτων . ή βποία μάς άπασχολήση σήμερον, συνταχθεϊσα περ'ι τά μέσα 

του ια^ αΙωνος, είναι Ικ των σπουδαιοτέρων μνημείων τής νομικής Ιπιστή- 

μης των μετά τήν εκδοσιν των Βασιλικών χρόνων διότι Ικ τής * Πείρας» 

πληροφορουμεθα τήν έν τη πράξει Ιφαρμογήν τών νόμων κατά τούς ι' καί 

ια^ αιώνας, παρεκχλίνουσαν συχνά τών Ιπιαήμων κειμένων, έξ Ιπιδράσεως 

του Ιθιμικου δικαίου^. Έν φ δ'μως άλλων 3υζ. νομικών κειμένων διεσώΟη- 

σαν πλειονα του ένός χειρόγραφα, Ικ τής άντιβολής τών όποίων πρός άλ?.ηλα 

^^xαοτ^ν &Ηθλον&εΧν Ιτί^ 
γεγενημέιγ άλλα οκογΐν το κατά νόμον ακόλουθον καί οϋτω άποφήνασδατ >. Παρεμ¬ 

φερής δ^ιατοξις πρου,νήρχεν έν τφ Κνιδικι το€ ΊουστινιανοΟ (7.45 13) Τήν διίτ- 

τα|ιν των Βσσιλικίδν επαναλαμβάνει ή Σΰνοψ.ς Βασιλικών (Ψ ΠΙ 7) ή ΠεΙοπ 
ΝΑ ,ν, ή .Εξάβφλης .ο. -Αρμενοπο^λαν (1. 4, 33, καΐ χ6 άνέκδοτ;; ^ Νομ.! 

κον . τον Καμπανιας Θ β ο φ ί λ ο ν ( ΛΓ' 36 )■ ώς πρός τό τελευταίον, ή δή^ν |Χ- 

σις του νπο των Τ α π ε ι V ο ΰ καΐ Β α σ ι λ ε ι ά δ ο ν { Κωνσταντινούπ^ 1887 ) 

Ζν'το'οτο * παραλείπει ,ό έδ^: 

2 >Αλλά καί αΰται είναι λίαν άμφίβολον, έάν άπέβλεπον είς τήν παροχήν βοη- 

γνωμοδοτήσεων ενός και μονού νομομαθούς- τούλάχιστον ώς πρός τήν «Πείραν*, ή 
επιφυλαξις αυτή δικαιολογείται λόγφ του οτι αυτή συνετάχθη δπό μαθητου καί 
θαυμαστόν τοΰ Ε ύ σ τ α θ ί ο υ. και 

3 Π^ρι τής «Πείρας* πρβλ. κυρίως τήν μελέτην τοΰ Α. Χριστοφιλοποΰ- 

λου Παρατηρήσεις εις τήν Πείραν Ευσταθίου τοΰ Ρωμαίου, έν π. Βνζ πουστ 
Ι&ΙίΓδυοΙιοΓ 17 ί 1930 - 19^3 ' ο=ϊ.οι -τγλ-. 1 ,'.-,,τ ’ ' ^ πκυβΓ. 

π. ; λι^υνται ευστοχως οιάφορα σχετικά πρός 
«Πείραν* ζητηματα' εις την αύτόθι βιβλιογραφίαν πρόσθες : Η Τ δ ο 1ι Γΐ- 

Κ.ο1.,36»οΗ- 

^ Πρβλ. κυρίως Κ. Τριανταφυλλόπουλον, έν Μ.Ε.Ε., τ. 2', 917β. 

Διορθώσεις εις τήν « Πείραν * Εύσταθίου τοΰ Ρωμαίου 
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Ι,ουν Ιπιιευχίϋ ίκανοποιητι-τιαί, <τχετ.ν.ώς, /.ρ'.τ^ίΐοί Ικδόσεις, τής <<Πε_ίβας>> 

δίεσώβτ), άχτ,/ώς, εν «αΐ μόνον άντίγραφον καΐ τοντο μο)μς του ιε αιωνος 

•Ιω Γάι ή παοάδοο,ς τοΰ κε.μένου 6ν τφ μοναδτκφ τοΰτφ χε.ρογραφτο ετνατ 

αύτόγρημ» άπβλκτοτ.ν.ή- τά χάοματο ^ αί παραλείψεις ολοκλήρων προτααεων 

ΙΕ ά^οοεΕίας τοΰ γραφέως, λόγψ τοΰ όμο.οτελεΰτου “, αι εκ παρανοησεο,ς η 

παραναγνώσεως τοΰ έξ ής ή άντιγραφή κεφένου διαστροφαι του •/.φ._ είναι 

τόααι, ωαιε άπετέλεσεν άληβή άθλον τοΰ εκδότου της « Πείρας», του πολ- 

λοΰ ΖαοΙιμΓίϋ νοη υίηΒοαΛοΙ ( εφεξής = Ζ.) τό νά κατορΟωσπ να έκδοση 
ταότην, (5>ς τήν Ιξέδωκεν*. Παρά τήν δπό τοΰ Ζ. άποκαταστασιν πλειστων 

δσων νωρίων καΐ συμπλήρωσιν χασμάτων τοΰ χφ., ΙπΙ τή βασει κυρίως των 

Βασιλίκών καΐ τής ·Εξαβίβλου τοΰ Ά ρ με ν ο π ο ό λου τα 

τά δφθαρμένα μεχρις άκαταλήπτου χωρία τοΰ χφ. εξακολουθούν ™ αι 

πάμ.τολλα. Εΰσιοχωτάτας τινάς διορθώσεις 18 τον αριθμόν επην γ 

Α. Χριστοφίλόπουλος'. Τ6ν άριθμδν τών διορθώσεων τούτων έπι- 

χειρώ ν· αϋξήσω σήμερον διά τών εΰθΰς κατωτέρω προτεινομενων άγνοω 

δμως Ιάν μετά τής αυτής Ιπιτυχίας- Ικ των ίπδ τοΰ Ζ- προτεινομένο - 

,ή Ικδόσει του διορθώσεων άναφέρω μόνον δσας δεν 0°δ6χομ™ “«α,, 

άποτελοΰσας τήν μεγίστην πλειοψηφίαν, άποδέχομοι ως δρθας, ή πάντως ως 

λίαν πιθανάς. 

1 Έν τφ κώδικι ΕΧΧΧ, 6, φ. 478-631 τής Λαυρενηανής Βιβλιοθή'κης έν 

Α. Χριστοφιλόπουλον. ένθ* άν. 87. Η. 8 ο Η . 11: . γπ .. 

Ινθ’ άν 303 ·0 Ζ,. προλογίζων τήν έκδοσιν τής « Πείρας*, γράφει περί του χφ. 

ταΰτης: « ρΙηΗγηα %·>ην^ρ^τ βφ ίη,ρβηίο βιπΒηάαηάα €58β υιάι, <ιηη^ υβΐ ιρ8β Ιαη- 

: 2««. Οσάε. δοηαε ησίαε εΐί . Γενικώς περί 

«ερι τήν άνάγνωσιν βυζ. νομικών χψ., πρβλ. Ργ. ^ ^ ^ ® ^ V 1 . 
“ΐΐτίαση ΓμεκΛσ ίστ Βαεϋίΐισυ ( ΒεροΧ. 1966) ϊ : · ...6- Λ<^· Λοδβπ Λ«· 

άβ8 Ι&ίβηδ ύΰβ^ άί« ΖαοΗαΐ'ϊαβ νβνίύοΐβ...». μτ7·.3' 

ε Π χ Πείρα Η' χα·, Χ', ΙΖ' ιζή ΚΕ' ξθ', Κζ" φ·, ΛΓ κγ , ΛΘ β . ΜΕ ιβ , 
* ΡΓίΐοΠο& ΟΧ αοΠε ΕυεΙ&ΐΗϋ Εοπίίΐηΐ (Είρεΐδε 1856). ως πρώτον τομον του 

Τϋ3 δτ^οοο-Γοαι&ηυηι. Έκ τής έκδόσεως ταύτης άνετυπώθη ή ^εΐρα υπο _ I ^ 

Ζέπου (Άθ 1902) καί ύ.τό τών Ίω. και Παν. Ζεπων, ως τομος IV του 
ΕΓδεοοΓοιηππηιη (Άθ. 1931), μετά τοΰ προλόγου, τών κριτικών σχολίων και των 

τών παραλλήλων χωρίων μεταξύ Πείρας καί Βασιλικών παραθέτει ό 

Ζ ένθ’ άν. 303 - 307 (έν τή άνατυπώσει Ζέπων. 588 -591 ) και μεταξύ ειρας 
κα\ ΈΙαβίβλου, 301 - 302 ( Ζ έ π » ν : 586 -587 ). Τήν Πείραν έχρησιμοποιηαε^ και ο 

Δημήτριος 6 Χωματιανός, άπαξ μόνον (Α' β )■ πρβλ. εν Ι· Β. Ρι ^ . 

Αη&ΐεοία ε&ΟΓδ... δε1εεΐ& ΡμΓ&Ηροιαεηίΐ (1891), στ. ΙΘΟ' αι λοιπο,ι αυτοί ι^ , στ. 

36 117 159 602 καί 612) άναφοοαί είς τον Ευστάθιον τον Ρωμαιον αφορούν εις 
άλλα έργα του. Πάντως ό X ω μ α τ ι α ν ό ς εκφράζεται αύτόθι μετά θαυμασμού δια 

τήν δικανικήν δεινότητα τοΰ Ευστάθιου. 

® "Ενθ* άν. 88 - 91. 
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Διά των προτεινομένων ύπ’ εμού διορθώσεωνή έττερχομένη εν τφ. 
συνόλου τοΰ κειμένου της «Πείρας» βελτίωσις είναι βεβαίως ανεπαίσθητος, 

διότι τά χάσματα καί τά δυσκατάληπτα χωρία εξακολουθούν νά είναι πολ?.ά· 
παρά την θλιβεράν ταΰτην διαπίστωσιν, δεν ένόμισα, δτι επρεπε νά παραι¬ 

τηθώ από τοΰ νά δημοσιεύσω τάς διορθώσεις ταυτας· μέχρι τής τυχόν άνα- 

καλΰψεως ετέρου χφ. τής « Πείρας», αποδίδοντας πιστότερον τό αρχικόν 
κείμενον, νομίζω, δτι έστω και αί δλίγαι αΰται, ώς αί έπΐ χεϊρας, διορθώσεις 
τοΰ κειμένου δεν στεροΰνται χρησιμότητας. 

Εάν τό κείμενον των Βασιλικών εχρησιαοποιήθη υπό τοΰ Ζ. πρός 
άποκατάστασιν τοΰ κειμένου τής «Πείρας», άντιστρόφως καΐ τό κείμενόν 
τής «Πείρας» δΰναται, μέχρις ενός σημείου, νά χρησιμοποιηθή πρός άπο- 

καταστασιν τοΰ κειμένου των Βασιλικών. Τοϋτο είχεν εγκαίρως άνηληφθή ό 
εκδότης των Βασιλικών Κάρολος Γουλιέλμος Έρνέστος Ηείηι- 

ί3 3 ο Η (1851), χρησιμοποιήσας άντίγραφον τής « Πείρας » γραφεν ΰπό τίνος 
Μ&Ϊ6Γ, δεδομένου, δτι ή εκδοσις τής «Πείρας» ΰπό τοΰ Ζ. συνετελέσθη 
βραδΰτερον (1866)· παρά ταΰτα, από τής πλευράς ταΰτης, καλόν θά ήτο νά 
γίνη εκ νέου ή άνηβολή χών ΰπό τοΰ Εΰσταθίου παραθετομένων κειμέ¬ 

νων των Βασιλικών πρός τά χφ. τοΰτων® καί δη έκ νέου έκ τοΰ λαυρεντια- 

νοΰ κωδικός, εφ’ οσον μάλιστα Ιξεφράσθη εσχάτως ΰπό τοΰ κυρίως συντά¬ 

κτου τής νέας Ικδόσεως των Βασιλικών Η. γνώμη, δτι ή 
Ικδοσις τοΰ Ζ. είναι Ιλλιπής. 

Α δ Οτι ίν ζοΐζ τζεχονλίαριοΐζ οννο.).λάγ/χαοιν, ίν οΐζ ονγχο)^}]^·^ τώ 
νέω παρά τον πατρός ή όωίκηας τούτων... Ό Ζ. άντί: εν οΐς, προτείνει*: 
εν φ. *Αντί: εν οϊς, ή : έν ω, θά προέτεινα: έάν. 

Α ιδ ΑΠα καΐ των παίδων έξ αΰτοΰ νποχωρησάντων διά τό τον 
πατέρα εις δεντερον ελ'&εΐν γάμον, μηδ" αΰτοΰ την σννοικίαν τούτων ενψό- 

ρως φέροντας. Αντί: νποχωρησάντων, γραπτέον : άποχωρησάντων. Αντί: 

σννοικίαν, γραπτέον: οννοίκηαιν, ώς κατωτέρω, έν τφ αΰτφ έδαφίφ. 

* Τά χάτω-άι εξ εδάφια τής Πείρας έν τή Ικδόσει των Ζεπων είναι θιορβω- 

τέα ώς εξής: Α’ ιγ' αντί; επί το ελεν&ερω&ήναι γρ. έπ'ι τφ ελ., Μ' γ' αντί: οοτιδή· 
ποτέ, γρ. : οοτιςδήποτε, ΜΒ' ιβ' αντί: βλαπτειω, γρ. : βαπιέτω, ΜΘ’ κς' αντί: άπο- 

πτων, γρ. ; άπόπων, ΝΑ' κα' αντί; επαρχιακών, γρ. : επαρχ_ικών και ΝΘ' γ' αντί; 

προς καταδίχγ, γρ. ; προ καταδίκης. Τά σφάλματα ταΰτα είναι προφανώς τυπογρα¬ 

φικά, διότι εν τή εκδοσει των οι Ζέποι δεν διώρ'θ'ωσαν τό κείμενον τοΰ Ζ. 

2 Π.χ. ■Ο-εωρώ όρθΌτέραν την έν Πείρα ΙΘ’ κη' γραφήν : νπέρηλεσν, της άνη- 
στοίχου έν Βασ. 25. 7. 49 : νπερπαΐον. 

3 303. Έν τή ύπ’ αύτοΰ καΐ τοΰ Ν. V 3.η άβτ λν&Ι άναληφθείση 
νέα έκδόσει των Βασιλικών (ΒαΒίΙΐοοηιιη ΙΐόΓΐ ΠΧ, τ. 1, τοΰ κειμένου, 1955, σ. 

Χϊν ) ή Πείρα συγκαταλέγεται μεταξύ των έμμεσων πηγών τής νέας έκδόσεως των 
Βασιλικών. 
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θ· -Οτ, δ^ε δνναζοί όζκάζορζαζ ζζββί .ρημάτων άνακοη'ώσεωί δντων 

νωοίταις Τό ■ χω^ίταις είναι, φρονώ, άτυχης διόρΟωσις του Ζ. του εν τφ 
,'οΤ:. Λιορόφτέον ομφς τόι άντα,ν. είς ι έν τοίς, ά.ότε ευοδουται ί 

Ι,νοια: έν Ιο,,, Φρονώ διορθωτέον : ττΙΗονα, τό.ους, 

0' ,' ποοεκό/τιοαν άέ... ε^ραφον, χράφων προφανώς: _ 

Θ· ι' ·Ζΐ τώ τρίτα) το® χωρίου άρκτοΜνζες εκεζναντο. Αντί του 

άτα,πάρΗτου-.έχείναντα, 6 Ζ. προτείνει: ε>ε·ναν η Ιμυνανζο. Θα προετεινα. 

Φ,οΙ χάρ ζ6ν δεχάμενον εις προοτααίαν τινά, 

(„ζζ. ,ζλεον τον δζατεζαχμένον τζμεορεΐα^αζ. Προφανώς προ του . πίεον, 

!“ ·0 Ζ. οημειο-ι,_δτι Ιξυπα- 

ποόεται· τά δόχμα. Νομίζω άΛουστέραν τήν διόράωοιν: χννη ε„υωμενη. 

Ιιαότ,ν .ροα^.ατο ειρότααιν, ΜάΙ- 

χον : ετροα^ατο. ,ΑΑ,Ιεχχόου είοετρά^εως 

αγωνία"-Ως δρΟέίς παρατηρεί 6 Ζ., ί_φράαις σ μ- 
προτεινομένης δμως συμπληρώσεως : πρατει, βα προέτεινα . βχει ίοχυ συμ 

φωνοτέραν πρός τά συμφραζομενα. -Λ· δί 
ΤΓ' β' Την όέ διπλασίονα διαδιδράσκονσι. Εξοβελιστεον το . · 

ΙΑ' ε' «αί οΰτως έδίδου τό χιστόν τη δια&ήκη. Ό Ζ. προτείνει: «^ί- 

Ιν.ποιήαεως. Θά 

’'®0'7Γη·^·Ανντ'το®°Γατ2!του" άιαπερ.'ίονται, 6 Ζ. προτείνει: δζαν,η· 

ονξονται ή - όισκηρΰσσονταΓ θά προέτεινα: διαχειρίζονται. 
® ^ ΙΕ V τά= άΐ Αοιπάς τρεϊς Μερίδας εις τοάς χωρίζα, 
όίντί: άιαιρείΛι, μάλλον: άα>ρεΕο.>α>·_διότι εΜΰς πατωτερω ορίζει: χα. 

τούτους ώς τό πρώην διαιρεϊν ταΰτα είς έαυτους. ^ 

ΙΕ' ιβ' ήλθεν ή τριακονταετία- διορθωτεον : παρηλι^ . 

ΤΕ' ιβ' έμηνενσεν αντφ· προφανώς: έμήννσεν αντφ. ^ 
ΙΕ- ιγ' ίάν ΐοω»εν το® άρ,.ο® τών τάφων. Άντι τής ανυπαρχτου . 

ΙΙοη'οδ. δ Ζ, προτείνει: ρ«ο®. Θά προέτεινα τήν ουτώνυμον λ. : ^ρ.χπαυ, 

ώί μάλλον προσεγνίζουσαν πρ6ς τήν χειρόγραφον παραδοσιν. 
ΙΕ·ιδ'τοϋ Ι^τον τής προσόδου καταοπωμενον διορθωτεον. χαια 

ανομένον. „ ^ 
■ ΙΕ' ιε' δπερ δπ'ερ άτζοταγής Άαβεν προφανώς: εΙαβον ^ ^ 

ΙΤ' χβ' δπήλδε τήν κηδεμονίαν τιαραιτηοάμενοί- διορθωτεον: απι,Αάε. 
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ΙΖ' ι,δ' χρόνφ τινί ύστερον άφήνδασε προς τον γάμον αντί του «κατα¬ 

ληπτού : άψήνδασε, Όά προέτεινα : άπεδνβπέτησε — ώς αυτόθι ΙΖ' ιθ'_η. 

άφη νίασε. 

ΙΖ' ιδ' καΐ το άδηλον τής εκβάσεως· διορθωτέον: όια τό άδηλον χΛ. 

ΙΖ' ιδ' δοκεΧ γάρ πως μηδε παρακα·&εΐναί το πρώτον χαρτίον αντί: 

παρακη·&^εΐναι, γραπτέον : παρακατα^ήναι, 

ΙΖ' ιδ' (εν χέλει) εάν δ πατήρ άπήρεκε πρώτον μάλλον: απείρηχο. 

ΙΖ' ις-' οπότε καν ήδίκητό τι περιφανώς ό πατήρ- αντί: περιφανώς 
γραπτέον: προφανώς. 

ΙΖ' ιθ' (εν τελεί) ον γάρ αυτή ανέλυε τον γάμον. Αντί: άνέλνε, γρα- 

πτεον : ελυε. 

ΙΗ' β' αντί: επίτροπος, γραπτέον μάλλον: επίσκοπος, Ιφ* οσον ευθύς 
άνωτέρω μνημονεύει: έπιοκοπήν. 

ΙΗ' β' ου γάρ έπΙ τό άοίκητον είναι τό κτήμα εξεδίδοτο- προφανώς: 

έπΙ τφ άοίκητον... 

ΗΓ ς-' τήν έκ τών κλιμάτων πρόσοδον προφανώς: κλημάτων, άφ* ού 

πρόκειται περί άμπελώνων. 

ΙΘ' α' σύ δέ μι) έχων τά ένέχνρα καταΰής διά ρητής προθεσμίας προ- 

κομίζειν αδτά. Αντί: ααταθής, μάλλον: ΰποσχής, 

ΙΘ' δ' δτι μετά τήν τετράμηνον τής καταδίκης- συμπληρωτέον: δτι 

μετά τήν τετράμηνον άναβολήν κατά τήν φύαιν τής καταδίκης, ώς Ιν 
Βασ. 9. 3. 88. 

ΙΘ' ιζ' ααΐ οί πρό τής ψήφου χρόνοι έκλήθησαν. Ό Ζ. προτείνει: 

Ικλείσθησαν' νομίζω δρθότερον: έκρίθησαν. 

ΙΘ ιη καί ιθ Έάν... σνναινέσει. Διορθωτέον: συναίνεση, ώς και τό 
αντίστοιχον χωρίον εν Βασ. 25. 8. 4. 1. 

ΙΘ κα αντί: καταβάλλη, γραπτέον: καταβάλη, ώς καΐ τό αντίστοιχον 
χωρίον έν Βασ. 25. 7. 35· 

ΚΒ γ *0 Ζ. απορεί, πώς: «δ Υπερθεματισμός τετραχώς γίνεται», 

εν ω, εν συνεχείφ, απαριθμοΰνται μόνον τρεις τρόποι' πράγματι δμως τέσσα- 

ρες τροποι απαριθμοΰνται, αλλ* ο δεύτερος τούτων διέλαθε τήν ποοσοχήν τοΰ 
Ζ. λόγφ ανορθογραφίας τοΰ χψ. « ει τά τον πολλοΐς ενεχομένον...», άντί 

τοΰ ορθού: ή τα του πολλοΐς ενεχομένον. Έν τοιαύτη περιπτώσει, μετά τήν 

προηγουμένην τής προτάσεως λ. άποτειχίζεται θετέον τελείαν (. ) άντί κόμ¬ 
ματος (,). 

ΚΕ β Οτι ιδονσα υποψίαν γυνή... 'Ο Ζ. διορθοΐ τήν άκατάληπτον 

φράσιν διά τοΰ: ύποΰσα Υποψία. Έν τούτοι; ή άπλουστέρα διόρθωσις, 

ασφαλώς δε και ή όρθοτέρα, θά ήτο: ή δυυσα υποψίαν γυνή... 

Κίί/ ι κατα του νιον αυτόν ή θνγατρός.Άντί: αυτόν, προφανώς : αυτής. 

ΚΕ' ιβ' δ δέ πενθερός κατασπασθήση ταύτην. Ό Ζ. διορθοΐ : κατα- 
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οηαταλί,αη· νομίζω «τι. ορβοιέρα, ώς πληο_ΐΒσιέοα προς το χφ., δωρθωσ.ς 

ίίΤνηι: κατασπαθήση (έκ τοΰ κατασπαθέω -ώ ). , , 
ΚΕ' κα' ή ταύτην ελεγεν δ μάγιστρος... Μάλλον: εί ταυτην... 
ΚΕ' μα' ‘Ότ^ λαβονσα τις ϋνδρα, είτα τούτου έταιρας ερωτιληψθεν- 

τος... Προφανώς τό δρθόν είναι: διότι έν προκειμένη δεν είναι απα- 

ΛΛίττίτπν ύ άλίνΠ γυνή νά ήτο και εταίρα. ^ 
ΚΕ- μζ' άΙΓτών αΙΧω,· τ&ν παρά τον ίνάράς- δτορβωτεον : ων παρα 

ΚΕ-'μη' άίΓ άπορρ,πίζοοα. & τ^, τον νόμον ά,ατάίτα,ς /τίντ.ν .οί,ς 

βα»μ<^ς Μ τή, ταντότψο, βονΧομένης- ή ^ννο.α εόοδουται,, εαν διαγραφή 

τό : τεθή δέ κόμμα (,) μετά τό : άπορριπιζονσι. ^ 

ΚΕ' μθ' τον μή κρΐναι τυχόν την προίκα... Νομίζω διορθω 

έκ τον μή δούναι τυχόν τήν προίκα... - , ο, ~ 
ΚΕ' νζ' όΙΧό τόν Άνδρα Ιρν»ρι&ν... Προφανώς: ^ 

ΚΕ' νζ' « δόλω τά τής γνναι:^ός δίΜια Μχαητρ»ή. 06τω διωρβωσεν 

δ Ζ. τήν γραφήν τοϊ χφ.: χταταπρο^ή. Νομίζω διατηρητέον το: χαταπρο#:,, 

?ν τηΰ καταποοίημι = Εγκαταλείπω, προδίδω. , 

ΚΕ' νζ' ^ χατά τών νηοο^ομίνων χα,ρήο„ τήν προΐχα. Άντι: χο:ρ,ο„ 

"^“Τ^ζγ^ΤΓχάριος τής γνναιχάς,νραπτίον: χάρ.ος τής προ,χάς. 

ΚΕ'ξδ'ίπεί δί ουνεβιβάο&ην ή χννή... Προφανώς: σννΒβιβάο&η 

^ ’^ΚΕ’ οα' πρός φάονΰρωτχίαν δπαααν μίν 6 νόμος δρξ. Άντί: ά'παααν 

μέν. γραπτέον : δπας ήμιν, ώς και εν Βασ. 28- 12- 1. ^ 

ΚΕ' οα καταλίηοι χαύτης δ άνήρ. Διορθωτέον: τανιη. ^ ^ 

ΚΕ' οα' (εν τίλει) : χαταδαϋναι βααχλχ,χδν κα', νόμψον τροτχον^ Κατα 

Βασ. 28. 12 (έν τελεί), άντ'ι τών ανωτέρω, γραπτέον: χατ ον ενα ασκαι 

^'’'‘ΎΕ'7'τ6 νόμχμον μόρος τοΖς χοντνο,ν άφεαε. άκοκΧνροόν άντί : άπο- 

κληρονν, γραπτέον: αποπλ,ηρονν. ^ ^ 
Κς-' ιβ' -ών εγγυητήν... ^ Αντί: ούτως, γραπτέον _ 

Κ<Γ' ι|?' (έν τέλει) φράζτ, χάρ οίτος τό αύτό κεφάλαχον. Προφανώς: 

ε« τ^αντο^.^^ ^,αταδίχάζεται. Προφανώς: εί’ί ιό πάν 

καταδικάζεται. , ^ , 
ΚΤ' ιζ' παραγραφόμενον τόν χρεώστην άντιπαραγραφεζαι. Παρελει- 

φθηααν, πρό τοΰ ρήματος, αΐ λ. ό δανειστής, ώς §ν έν Βασ. 25- 8- 9.^ ^ 

ΚΤ' κβ' λογιζομένφ μέν άντι του χρέους τούτο. Διορθωτέον. 7 ί 

ΚΗ' α' δτι δούλος συνήθειαν εχων προς {άπ)ελευθεραν... Προφα- 
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νώς, αντί: συνή'&ει.αν, γραπτέον: συνάφειαν, ώς εκ χης συνεχείας δείκνυται. 

Λ' α' πως γάρ αν είί5ε£εν, δπερ ούκ οιδασιν; Ό Ζ. διορ·θθϊ, αντί: 

οΤδασιν, ΐσασιν' νομίζω, ή δλη φράσις διορθωτέα ουτω : πώς γάρ άν οίδεϊεν, 

δηερ ονκ είδον ; 

Α' ιζ' εκμάρτυρον και κατωτέρω : έκμαρτύρων καί: εκμάρτυρα' ταΰτα 

διοοθωτέον: εκμαρτνρίαν, εκμαρτυρίων και εκμαρτύρια, ά>ς, άλλως τε, έν 

Βασ. εκδ. Ηοίαιΐ^ειοΐι τ. II σ. 402. 

Λ' κς·' μεστός δε" αρα κλπ. 'Η ακατάληπτος φράσις διορΟουται εΰτυ* 

χώς εκ του Άρμ. 1. 6. 11, λαβόντος την διάταξιν, προφανώς, όρθοτέρου 
κειμένου της Πείρας: μεστός αρα ταύτης 6 μιοϋωτδς καϊ διά τούτο άπό- 

βλητος. 

Λ' μ' πώς οϋτος πον κατήντησαν οΊδεν; Αντί; οϊδεν, γραπτέον; είδεν. 

Λ' μα' «αΙ παρ’ σΰτών τών δύο κομισ&εΐσα. ΔιορΟωτέον: κομισ&είσης. 

Λ' ξγ' οΰ<5ένα φόρον δχει άξίας ^ στρατείας ή έπαρχίας ίδιας έπικα- 

λεΐσδαι.Έκ του αντιστοίχου χωρίου των Βασ. 21. 1. 38, διορθωτέον: ονδένα 
φόρον ή άξίαν οτρατείαν ή έτζαρχίαν ιδίαν έπικαΧεϊσ&αι. 

Λ' ο' δτι ένταΰδα λεγομένης δίκης' ϊσως: γινομένης. 

Α' η ^'άρ μόνοι με&' ίιέρου ίνδς τ^ν γραφήν άηηρνήοαντο, 

τί)ν της δίκης διατίμηαιν παρέοχον άν τφ παραλαβόντι. Διορθωτέα τά ρ»ίματα 

είς τήν ευκτικήν: άηηρνήααιντο καί: παρέαχειεν. 

ΛΑ' φ' γδρ τ/; δοκιμασίες αύτοΰ άηοδώσομεν. Ό Ζ. διορθοί: την 

δοκιμασίαν αύτον δ,ηοδεζόμε'δα. Έν Βασ., δπρρί. Ζ^οΙίΕτίμε σ. 257, 

Ιχει; άποδέξομεν. 

ΛΔ' α' τότε ίέ ήττων των κε' ίνιαντών και ή γυνή νόμον άγνοι']σασα 

ον σνγγινώσκεται. Προφανώς ή φράσις συμπληρωτέα ώ; έξης: τότε δε ό 
ήττων των κε' ενιαυτών άφήλιξ και ή γυνή νόμον άγνοήσαντες ον αυγγινώ- 

οκονται. 
ΛΕ' ε' αντί: παρακαΓέ;ΐ;ε£, "ςρακύον. τιαρακατέχων. 

Λ'Γ' ιβ' αντί: περιδραξάμενος, γραπτέον: περιφραξάμενος. 

ΛΖ' β' αντί; ό δε των χωριτικών, γραπτέον: ό δέ των χωριτών. 

ΛΗ' θ' ^ίτα ό άγοραστής εποίησε τήν γυναίκα. Διορθωτέον: ετιεισε. 

ΛΗ' ι' αντί: άλλ* οι τής μονής, γραπτέον : «λλ’ οί τής μονής. 

ΛΗ' ιγ' ^γ.^ήτ’ τοις νόμοις είκειν τον ιδιώτην. 0ά προέτεινα : Ηκειν τ. ί. 

ΛΗ' ιε' και πάσης άπαλ?.αγείοη δίκης. Διορθωτέον : άηαλλαγείη. 

ΛΗ' μζ' αυτός δε ράθυμος ών δ άγοραστής ονκ εγνω... Εΰοδοΰται ή 

έννοια διά τής μεταθέσεως των λέξεων: αυτός όέ ό άγοραστής, ράϋ-υμος ών, 

ούκ εγνω... 

Μ' α' αντί: άηαναγκάζεται, γραπτέον; επαναγκάζεται, ως καΐ εν 

Άρμ. 1.3. 58. 
Μ' ιβ' κατέχοντες μεν γάρ τήν γήν γενναιότερον άνταιρήσονσιν. Ό Ζ. 
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προτείνει: άνταρονσιν ή : άντερήσονσιν. Θά προέτεινα: άνταρήσονοιν (του 

ο. άνταίρω). , , , „ 
ΜΑ' ιη' δύναται αύτός 6 (φαλκιδιούμενος) κατα των πραγμάτων, βχων 

Ιογνν εκείνων αυτών τοη’ σωμάτων... Προς ευόδοσιν τής έννοιας, ο Ζ. 

ποοτείνει τήν προσθήκην τής λ. χωρειν, ή άλλης παρεμφερούς, μετά τήν 

λ' πραγμάτων. Εντούτοις διορθοΰται ή φράσις απλώς δια τής αλλαγής της 

στίξεως, μετατιθεμένου τοΰ κόμματος (,) από τής λέξεως. πραγμάτων, μετά 

τήν λ- ίσχύν. « . / /ν 
ΜΑ' ιθ' Ή ακατάληπτος φράσις; πλήρες κά&εστωτα ποσοτητος, νομίζω 

ότι διορθοΰται οΰτω : κλήρους κα&εατώτας ισότητας, δηλ. ότι εάν ό άγρος, 

τά χρήαατα καΐ 5 οίκος τυγχάνουν πλήρους Ισότητας κατά τήν άξιαν-^ 
ΜΑ' ιθ' όρσται ιό πράγμα περιστάμενον' προφανώς: ηεριιοταμενον. 

ΜΑ' κβ' φαλκιδίον λόγον εϊπών δ μάγιοχρος. Τό: ΒΪπών άντικαταστα- 

τέον διά τοΰ: ποιων πρβλ. και ΜΑ' κζ': πρός φαλκιδίον λόγον τό Ικανόν 

*^ΜΒ' ε' Τοιοΰτόν τι γεγονε καί τις είσελϋών... Τό : «αί άντικαταστα* 

τέον διά τοΰ: δτε. 
ΜΓ' η' καΐ είναι ταντην κυρίαν. Ό Ζ. διορθοΤ τό: ταντην, είς: τ 

της-ΐ^ζν θεωρώ άπαραίτητον τήν διόρθωσιν- διατηρουμένης τής γραφής : 

ταύτην. Ιξυπακοΰετα ι: τήν γνναΐκά μον διορθουμένης τής γραφής είς: ταυ- 

της, εϊυπακουεται: τής ύποστάσεως μου. » / ι- - 
ΜΓ' η' τό δετόν διοικητήν τής ΰπάρξεώς μον προφανώς: ϋπάρξεωςτον. 

ΜΓ' θ' ίσχνράν χρωματίσαι παραγραφήν προφανώς; χρημαήσαι. 

ΜΕ' η' Συμφωνείς όέ σοΐ δ πατήρ. Προς άποκατάστασιν τής εννοίας, 

ό Ζ διώρθωσε : συμφωνείς δό ού 6 πατήρ, χωρίς όμως νά γινη καταληπτο- 

τέρα ή φράσις, τό οποίον θά επετυγχάνετο άπλοΰστατα διά τής έκκοπής τοΰ 

σίγμα τοΰ ρήματος: συμφωνεί δέ σοΙ ο πατήρ. 

ΜΕ' η' Αντί; τά διαρκή, γραπτέον: τά ζωαρκή. 
ΜΤ' β' δτι έπί άποτιμήσεως άγρών ή οΐκων προσώτιω τινι καταλιμ- 

πανομένης .. προφανώς, άντί: άποτιμήσεως, γραπτέον^ χρήοεως. ^ 

ΜΤ' δ' ή ποΰ μείνει ό τήν κυρίαν εχων τοΰ οϊκον ; ’Ανχ'ι: κυρίαν, 

γραπτέον: κυριότητα (η: δεσποτείαν, ϊνα συμφωνήσπ λεκτικώς προς τα εν 

τώ εδαφίφ συμφοαζόμενα). ^ 
ΜΘ' β' « άέ όιέλθϊ; δ ιβ' χρόνος, ον δει νόμους απηρι^μημ^νονς προ- 

βάΧοιτο. Ό Ζ προς διόρθωσιν τοΰ έφθαρμένου χωρίου, προτείνει: ού δύνα- 

ται, ϊνα μή νόμους τούς άπηρι^μημένονς παράβαίνη. Νομίζω τήν διορθω- 

σιν άπομακρυνομένην πολΰ τοΰ κειμένου* θά- προέτεινα: ού δύνάται, ει μη 

νόμους άπηοι&μημένονς προβάλοιτο. ,, α ~ <= 
ΜΘ' β' τοντο άν εϊη μνηστείας άλη&ώς λύσις- όρθώτερον ; αλη&ους. ως 

' και ή χειρόγραφος παράδοσις. 
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ΜΘ' δ' 'Ο μη έηΐ τοιονχω σκοπφ, άΑΓ επί διαφΌ-ορα οΙχίας δλης χαϊ 

βίον συγχύσει και διαπαρϋενενσει άηΐώς νεάνιδος νυκτδς παρζιοδύς, εις 

δοον εκτραχύνει την νβριν; Αντί: άπλώς, γραπτέον: απλής και αντί: δσον, 

γραπτέον: πόσον. 
ΜΘ' δ' ώσπερ τα ψϋαρτικά των καρπών ζωΐφια δρόσοι κα\ παχναι 

τά καλά τών γεννημάτων εκκαίονααι. 'Ο Ζ. διορθοΧ το: δρόσοι εις: δρό¬ 

σον Όά προέτεινα νά μείνη τό: δρόσοι, προστιθεμένου ενός: καί- (ζωΐφια 

και δρόσοι κα'ι πάχναι)· επίσης αντί: έκκαίουσαι. γραπτέον: εκκαίονοι. 

ΜΘ' ι-θ' και αμαρτήματος επιστροφή· γραπτέον μά?^ον: άποοτροφή. 

ΜΘ' κ' "Εάν παράσχω γνναικί πράγματα, ίφ" φ παρααγ^εΐν ύηερ αύιής 

εν προικί' οίίτω και έν Βασ- 29* 1. 5. Θα προέτεινα έν τουτοις, άντι. εφ ω, 

νά γραφή χ επι τω. , , χ » . , , 
ΜΘ' κε' £ΐτις προικφα γράφειε προς ελευι^εραν την άρχηνήκαι άπελεν' 

Ηραν γυναίκα- πρβλ. Βασ. 28. 4. 48.Άντί: τήν άρχήν, γραπτέον: έί άρχής. 

ΜΘ' λγ' δ γονν τοίοντος νόμος ούχ αϊματος μίξιν άλλά σεμνοπρέπειαν 

τφ συγκλητικφ γένει περιποιει. Ή ακατάληπτος έννοια εύοδοΰται, εάν άντι* 

καταστήσωμεν τήν λ.: νόμος διά τής λ. : γάμος καί άν, άντί: άλλα σεμνο- 

πρέπειαν, γςάι|)ωμεν: άλλ" άαεμνοπρέπειαν. 

ΜΘ' λδ' άτε τά τής ΙερολογΙας ύπε<&ιάζετο. *ΑντΙ τής άνυπάρκτου λ.: 

ύπε'&ιάζετο, γραπτέον, φρονώ : νπεϋ^ειάζετο. 
ΜΘ' λς·* τοΰ άνεψίον έπιβάψαντος μίξιν άΗμιτον' αντί: ίπιβάψαντος 

γραπτέον: Ιφόφαντος. 
ΜΘ' λζ' ή Μαρία ηρδς τήν τής ίξαδέλφης αύτής ϋνγατερα καΐ 

βαΰμούς διέστηκε πέντε. Αντί; καί, γραπτέον: κατά. 

ΜΘ' λζ' τά <3’ ίξής διάδι νόμος τό συνοικέοιον ρητώς ίφίησι. Ό Ζ. 

παρητήθη από τοΰ νά εΰρη διόρθωσιν τής ακατάληπτου φράσεως' ίσως διορ- 

^ωτίον. τή δ" έξης δυάδι νόμος... 

ΜΘ' λζ' συναπτών τό 0έ χηρενγέν αίμα και συνάγων. Ό Ζ., αντί τοΰ 

ακατάληπτου χηρ^^γέν, προτείνει; διαιρεϋέν πάντως δείται τακτοποιησεως 

ή φράσις ωο έξης: συναπτών δέ τό διαιρεΗν αίμα... 

ΜΘ' λζ' συρρέοντα εις μισάγγιόν τι. Προφανώς; μισγκάκειαν τινά. 'Ο 

Ζ., προτείνων τήν λ. μεσαγγεΐον, φαίνεται, δτι ήγνόει τήν ΰπαρξιν τής λ. 

^ίσ3'κά?ίεία = κοιλάς, χαράδρα, περί ης ενταύθα πρόκειται. 
Ν α' Τά έν τελεί ρήματα: προεφωνήοω, επροφωνήσω, προφανώς διορ- 

θωτέα εις: προφωνήσω. 
Ν' δ' ενρε τον γείτονα ουγχωρονντα... κτίσαι τά οικήματα ανευ δια¬ 

στολής. Αντί: διαστολής, θά προέτεινα : διαστάαεως, ης λ. γίνεται χρήσις 

ευθύς κατωτέρω ( έδάφ. ε'). 
Ν'ε' μένειν μεν εντός τούτον άκαΗίρετα. Αντί; άκαϋαίρετα, προ¬ 

φανώς: άκα^αίρδτον. 
8 -11 -1958 
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ΝΑ' φ· ά» τού ίσαφοΰ.- οίδί Ιαμβίν.. 6 Ιυά,α,ν. Προφανώς: 

ί^· -Ορθώς εχεί ή Φρώί?: 

δνανν,αία ή προαβήχη τής λ· “ς ' 

ΝΑ'χε' άντί: 
ΝΑ' χε' ?να ί,ποοχή αντός πρύς το μέρος αυτής οΑην τη 

.Α ' ’ δ 7 ποοχΒίνει: κλάαεις’ ϋά προέτεινα: οχλήσεις. 

Ν “ “ οζ, χα;ία? ΙοτΙ τ6 το.οίτον τό μη Ιφε τον ,ε,τονο 

ώφελεΖαβα,. Αντί: ψϋονφ. γραπτέον : Ψ^ονφ. „„οοώπωτ 
ΝΓ· α' άντί : ή τών προοώπων ηοιοτης, γραπτέον . ή των πρ 

"""νΓ δ- ά™ &αφα}.είας τοΰ Ιπ^^ψον. ·Κντί·ΛοφαΧεΙας, γρα.τέον: 

"““Ϊα-,'τό τρίτον είς .,ο,.χήν ΰτανομην ό.ε«ε, .ρο,α,ρήοατ. Αντί: 

«ίω.. Προφανώς; ττα,ΧίΙον 

Η^ δ' Ίτ£:^Ιντος τή τοΰβερμοΰ βΐ, τοΰ Μρματος. Αντί: «ατα- 

,^ρα^έντος. θά προέτεινα: «στα/?ρωθ£ντος. , - ·Αντί· δναόέσ^φ, 

·=·Α.' δ' Βει τόν υίόν άναδεομφ τηρηο^αι φυλακή. Αντί. 

συναπτέας. θά προέτεινα: συναπτως. ^λιπωνύνει 

ΗΒ' γ' ή οΰδ-εν δ,αψείητ. Γρα^ττέον: η . 

Ξγ' Ι' Ιε δέ μόνος δττΙΙίέη. Δεορθίοτέον: εηελ»η αοβλ. -Τ «ζ · 

^"ΐΓαΓΓί'ΙΓτό "'αΤ:“ΑντΓ:ά.«, γραχτέον : Χόβη. 

ζ· 7ς χαί εΓ τ,ς όΑίος έμοΰ χα! Πέτρου »^V^’>νομήοε.^^νττ ς- 

Πέτρον, ί προέτετνα: ή Πέτρον ση(.εί»τέον ομω; οη χα: εν δαρρί. Β . 
ϋενρου, οα ρ |ν Τφ άνττστοίχφ χωρτφ εχει: Χαι Πείρου. ^ 

“ΐ'ΤχίτίτΪ’ ότ! ί δ.άτοί.ς τού όνόρός Ιοτ.. Άχατώτ,.τος η Φρα- 
^ ' 7 ·'Τα^η^ αετά τήν λ. όιάτα^ς, προσθετεον: 

"'^-ΐζ'ΓτοίυίοΓλΑευτ^οΙτος, τήν ό,α#ήχρν έχείνος ουχ ,,«ε.:,εν. 

-■ «-·■ ,'·» ■« '·~ ί7; 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ ΓΚΙΝΗΣ 

ΗΠΕΤΗΡΙΤ: ΕΤΑΙΡΒ,ΛΤ: ΒνΖΑΝΤΙΝβΝ ΒΗΟΥΛΩΝ -Ετος ΚΗ· 
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ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ » 

Έν τάμφ ΚΒ' ( 1952) σ. 33-59 τής επι χεΐρας Επετηρίδας εδημο- 

σίευσα τό πρώτον τό Περίνραμμα τοΰτο, περιέχον 206 λήμματα, θεωρών 

τήν σύνταξίν του απαραίτητον προϋπόθεσιν καΐ βασιν τής επιχειρηθησομε- 

νης τυχόν συγγραφής τής Ιστορίας του Μεταβυζαντινοί Δικαίου α>ς πρώτη 

όπόπειρα συντάξεως συστηματικοί Περιγράμματος τής περιόδου ταυτης τής 

Ιστορίας του Δικαίου, επαρουσίαξε τοίτο πολλάς ελλείψεις» ως έκ τοΰτου 

δ’ ήναγκάσθην, μετά τετραετίαν νά δημοσιεύσω τοίτο Ικ νέου (εν ΕΕΒΣ 

ΚΤ' 1956. σ. 164-197), των λημμάτων άνελθόντων είς 380. ΑΙ παραλεί¬ 

ψεις δμως Ιξακολουθοίν, άτυχώς. νά είναι πολλαί” κατα τά δυο μόλις διαρ- 

ρεΰσαντα άπό τής β' Ικδόσεως Ι'τη, Ισημείωσα 41 νεα λήμματα, τινα τών 

όποίων δφείλονται είς μεταγενεστέρας Ικδόσεις, τά περισσότερα δμως είς 

αναδιφήσεις παλαιοτέρων δημοσιεύσεων. Ένόμισα, δτι θά παρεΧχεν Ινδια- 

φέρον ή άνακοίνωσις σήμερον τών νέων τούτων λημμάτων. 

Έν πρώτοις είς τάς συντομογραφίας (ΚΒ σ. 39 και ΚΤ σ. 165-166) 

δέον νά προστεθώσιν αί εξής: 

Αγ^οπΠ =Ρ1ι. ΑΓ§·€πίί, ΟΗίαε νΐηοΐπ ογ Ιΐιο οοοαραΐίοα οί 

ΟΗοδ Βγ 1116 ΤϋΓΐίδ (1566)... Οαπι6ΓΪ(1§:ε 1941. 

Καλινδέρη =Μιχ. Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα τής δημοτ. Βιβλιο¬ 

θήκης Κοζάνης (Θεσσαλονίκη 1951). 

Πετροπούλου = Γ. Α. Πετροπούλου, Νοταριακαι Πράξεις Παξών (*Αθ. 

1958). 

1365, Δίπλωμα Φιλίππου Β', ηγεμόνας τών Άνδηγαυών, Ιπικυροίν δύο 

προγενεστέρας (τοί 1357) αποφάσεις του αδελφοί του Ροβέρτου, 

^ Πολσιότερον ένένετο απόπειρα συντάξεως τοιούτου Περιγράμματος, αλλ εν 
τφ πλαισίω τής Ιστορίας του Βυζαντινού Δικαίου, υπό του ΖασΗπτία νοη 
Ι,ίη^οηΐΐι&ΐ (ΒοΗπβ&Βο 1839, σ. 85 επ. καΐ Οβδοΐιίοήίε ά. §τΪ6θ1ι. γοπι. 
Κεοΐιΐδ, 1892, σ. 46-51) έξ 70 λημμάτων. Έπί τή βάσει τούτου, έγένοντο μετσγε- 

νεστερως τά περιγράμματα τοϋ Ο. \ν. Ε- Η6ίπι1)3θ1ι, εν ΕΓδοΗ - Οπιθετ, ΑΠ^. 

Επογοί., τ, 87 (1869), σ. 1 έπ κοί τοϋ Γ. Α. Πετροπούλου, Ιστορία καΐ 
Εισηγήσεις τοϋ ρωμ. Δικαίου (1944), σ. 267 · 273 και εν Μ.Ε.Ε., τ. 10, σ. 640β · 641α. 

* *. π...,—■, ” 
-«αθ’ δ; άνεγνωοίζοντο ΧΧντ!^π6 τοΙ δεσπότου 

ΛΙΕΕΕ 2 ί 1888 -1889) σ. ^ρ5ς τό δικαίωμα τοΰ 

1555. Απόσπασμα ά-ρναμε σ. 13 σημ· 3· 

διαθέτειν, έδ. ΰπο 5ί; ε^Ρ 1 ’(ου Β' «εξουσίαν 

1572, Βεράτιον σ. Σελήα Β υπέρ ^ _ Ιερωμένους και λαϊ- 
τοϋ Ιδίοκε καί δεσποτείαν ει 

..οδ,, καί νδ κάη ,™” ' , (π^ρ.αρχ. Κ.. ·ΙοΧθ- 

ρία. Ιν χής ΤρανσΛ- 

1636. Προνόμια «περ χης £"· _ Γρωονίοιι Κ-άΙχοεζν. ιχεριεχονχαι εν 
βανίας. χορηνη'-ίένχα υ.ο ^ Ν. Οαιχιαχίαηο, 
γφ. 976 Βιβλ. Ρονμαναης Ακαδημίας πρι 

8ν κ. ΒαΙοαηία 6 (1943) "· .Ανατολικής, οονχαϊθεΧαα 

1640. Όβθόδοξος -Ομαογια χης ^ Κιέβον. &νεδ. έν μεχα- 
ρφοσιοχΐ 6π6 Πέτρου “ογιλ». ^ 8 ^ 

φράαει ίπό I. °® “’ { Ιρωγήσβ,ς Ηθ’, β', 0“'. Οΐε', θΐί'· 

Περί χοϊ γόμον \ ν,,* πείΐ τοό'ϊον έκλογής μη^θ»- 

Αύαιοίας, έϊ 20 αςίρων. , γόμον Ικ πνευμ. συγγε- 

1700. Γοόμμα παχρ. και ονναδ, ^ Ρ ' 6πδ Θεο- 

νείας,Ιδ. ^ „ ,Ιθ 
νοκδ σ. 167, έκ -/.φ. Κριτών “· Ιρχομένων 

1704. τής 15 Σεπτ. Φιρμόνων περί Φορ ■ Υ^^ Βασδραβέλλη, έκ 

παοίΙένων, τέκνων ραγιάδων, . Μα^δονικο 2, σ· 92. 

πώδ. 10. Ο. 86 Ίεροδικείον πνενα· ανγγενείας, έδ. 6π6 

1708. Γράμμα πΚ. περί 246. . 
Θεοχοκά, σ. 168, εκ κωδ. Κριτών ^ Γ. Πέτρο- 

1709. «ΤάΙκ χης νοδαρι^ηζ ^ της νη 

πούλου. σ. 158-159. ^ Τούρκους, Ιδ. ύπό 
1715. Σνν,ΐήκη παραδοοεως νησ Τ _ ^ ^ 

■Ε π. Γ ε ω Ρ γ αν X ο π ο ν λ ο , ^ β,,,,,.,ρενη ή μεβ ωρο- 

^^^^·,Ξμν"όπ:δη;ο6νχο; χ^^μν.ο^.8θς έπΙ πενταετίαν, εδ. 

, 7.7. Ιί:;- 5 :ερ1 όίγορεόαεως αννό,εως χρΠον γόμον 
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μεταξύ χριστιανών, μέσφ των τουρκικών ’Αρχών, μνημ. υπό *Ι. 

Βασδραβέλλη, εκ κωδ. 30, σ. 182, ^Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, 

έν π. Μακεδονικά 2, σ. 104. 

1755. Φιρμάνιον σ. Όσμάν Γ', περί μή τελέσεως γάμου μεταξύ μουσουλ¬ 

μάνου και χριστιανής, άνευ συναινεσεως άμφοτέρων. Πρβλ. Χρ. Β. 

Μαυροπούλου, Τουρκ. έγγραφα άφορώντα ιστορίαν Χίου {*Α·θ. 

1920) σ. 119. 

1763. Βεράτιον υπέρ μ. Βιδινίου *Ιωσήφ“ τό πρωτότυπον εν Έθν. Βιβλ. 

Σόφιας· έξεδόθη μετά τσέχικης μεταφρ. υπό ΙοεερΙι Κ&ότάίΐ. Παρα¬ 

τηρήσεις επ’ αυτού υπό μ. Ηλιουπόλεως Γ ε ν ν α δ ί ο υ, εν π- ’ΟρΌο- 

δοξία 13 (1938) σ. 169- 175. 

1776. «...π/στιν ηοιονμεν οΐ κήτωϋι... νοτάριοι... Παξών... οτι παΧαιό- 

'&εν δεν ^το ποτέ ή αυνή^εια νά γίνεται η άνάγνωαις εις τις δια- 

■θήκες... μόνον δργ^ισεν ή αδτή συνήθεια άτιό τοθς ρεβιζόρους των 

Κοριφών και μας ίδόθη είς εϊδησιν άπδ τον 1776 Ι'ως του νυν 

καΐ ^τζι πράττο,αδν τήν σή/τερον/’17δ57·.· ». Έδ. ύπό Π ε τ ρ ο- 

π ο ΰλου, σ. 368. 

1797. 'Ιεροδικασιική πραξις 21 Δεκ. περί διακανονισμού κληρονομιάς Ιξ 

άδιαδέτου μεταξύ Ιλλήνων αδελφών, Ιξ ών 0 είς Ιξισλαμίσθη, ζών* 

τος τού πατρός των, μνημ. ΰπό Ί. Βασδραβέλλη, εκ κώδ. 169, 

σ, 49, “Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, εν π. Μακεδονικά 2, σ. 114. 

1814. κ Εϊδησις άπδ μέρος Κανιζελλαρίας τής νήσου Πετζών πρός άπαν- 

τας τούς καπεχανέονς», Ιδ. ύπό Ί. Βισβίζη, εν ΕΑΙΕΔ 3 

(1950) σ. 10 Ιπ. 

1817. Νικ. Κεφαλά, Θαλάσσιος νομοθεσία, συναθροισμένη από διαφό¬ 

ρους νομοθέτας θαλασσίους ευρωπαϊκούς και πλουτισμένη από δια¬ 

φόρους φυλαττομένας συνηθείας ...(Βιέννη). 

1821. Όργανισμός Πελοποννησιακής Γερουσίας, 27 Δεκ. Κεφ. Α' ^ Χρέη 
καΐ δικαιώματα των εφόρων τον χωρίου είναι... δ') νά σνμβιβά~ 

ζωσι τάς σνμηιπτονοας διαφοράς και κρίσεις, τας όποιας δταν δεν 

δννανται νά έξισάαωσι, νά μεταπέμπωοιν είς άνώτερον κριτήριον». 

Κεφ. Γ' λα'. « ”^χοι του διοργανιαμοΰ των τακτικών νόμων ·Θ·έΧου- 

οιν εγ^ειν το κύρος οί σωζόμενοι νόμοι τών χριστιανών βασιλέων 

τής Κωνσταντινουπόλεως». Έδ. υπό *Α. Μάμουκα, Τά κατά 

τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος, Α σ. 113 και 120. 

— Όργανισμός Γερουσίας Δυτ. Έλ?νάδος τής 4 Νοεμβρίου. Κεφ. Ε : 

Καθήκον τού προεστώτος ή τών δυο προεστώτων έκαστου χωρίου 
είναι;... 4) «ό συμβιβασμός τών έμπιπτουσών διαφορών καΐ 

κρίσεων, τάς όποιας, δταν δέν ήμπορονν νά εξισάσουν, νά πέμπουν 

εις άνώτερον Κριτήριον », εδ. ΰπό ’Α. Μάμουκα, ενθ’ άν. σ. 31 
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.εφ. Α' .εοΐ Μεταξύ α;. »ν^§ 10^^ 

αυτών ανακρινονται άπο το γ ^ /?'3 2β, ρ?ο τον 

§ Λ : . Ο είί τί,ν Ιπίχβ.σιν 

--- 

!ΐ:: 
'ζΡ"! :μ:ι':Χ^ι Τξ7· 
3 ^ · , ϊ , - Κηιτυοίου τού Αρείου Πάγου», δ Τ . 
τών αρχιερέων δια τον Ιίριτηθίου τ ^ Ιπί τού 

Βουλή δέχεται αύτόν». Έδ. ΰπό Ά. Μαμουκα. ενθ ανωτ. 

ί822.τ.ν-ΕΧΙ.ντχ^ 

« οι [δημογέροντες] εκτελονσι τα χρ η ^ - / 
τ'ιπη Ά Μάμουκα, ένθ* άνωτ. Γ σ. 6(. 

- Ποιν. Στρατ. διατάξεις τής 2 Μαρτίου, έδ. υπό ’Ι. Θ ε ο φ α ν ι δ ο υ, 

Ίστορ. ΆρχεΤον, τ. Α' ΐστορ. σχόλια. 
1823. "Ενγοαφον 19 Μάρτιον Δημογεροντίας Σχετσων "θ»» ■ 

τρ,αν, περί Ιφμρμογής τών εθίμων των, εδ. «πο I. Β.σβεζη,εν 

^ντημάτων, χλπ. τών διδόμενων χαριν προ.χος, εδ. εν π. Ορ8ο 

ξία 29 (1954) σ. 78 επ. 
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1830. Εγκύκλιος Σεπτεμβρίου, τής επί τής Δικαιοσύνης Γραμματείας, 

ΰπ’ άριθ. 3172, περί έΰίμων, εδ. υπό Ί. Βισβίζη, εν π. *Αθηνα, 

53 (1949) σ. 250 επ. 

1835. Εγκύκλιος πΚ. τής 31 Δεκ., περί των απαιτουμένων προς έγκυρον 

του γάμου σΰστασιν, εδ. υπό Γεδεών, Καν. Διατ. Α' σ. 369 καΐ 

υπό Θεοτοκά, σ. 195 επ. 

1836. Φιρμάνιον σ. Μαχμούτ Β', περί προνομίων των νήσων Πάτμου, 

Ικαρίας, Λερού και Κάλυμνου, εδ. υπό Μ. Μαλανδράκη, εν π. 

Ελληνικά 11, σ. 187. 

— Συμφωνητικόν 1 Αυγ· περί ρυθμίσεως των προικοσυμφώνων εν 

Βουρμπιανη τής Ηπείρου, εδ. υπό Κ. Φ ρ6 ν τζ ου, εν π. *Ηπειρ. 

Εστία 4 (1955) σ. 322 επ. 

1838, "Εγγραφος Συμφωνία άπό 17 Μαΐου περί τοΰ ανώτατου ορίου 

προικός Ιν χωρίοις Ζαγορίου, εδ. υπό Κ. Φρόντζου, Ινθ* άνωτ. 

σ. 229- 231. 

1840. Περί ρυθμίσεως των προικοσυμφώνων κλπ. εν Ιπαρχίρ: Πωγωνιανής 

καΐ Βελλας τής Ηπείρου, άπό 1 Σεπτ., εδ. ύπό Κ. Φρόντζου, 

ενθ* άνωτ. σ. 328 έπ. 

1842. Βεράτιον σ. *Αβδουλ Μετζήτ πρός τόν Ήρακλείας Διονύσιον, εδ. 

ΰπό Τ. Γ ο ι τ σο πο υλο υ, Ιν ΑΘΛΓΘ 21 ( 1956) σ. 238 επ. 

— Συμβόλαιον βεκίλη Ζαγορίου, Ιδ. υπό Δ. Μ. Σά ρ ρου, §ν Δωδώνη, 

ήπειρ. ήμερολογίφ τοΰ 1899, σ. 83 Ιπ. ’Άρθρ, Ε': « “ΌΑας τάς 
μερικάς ΰποΰ’έοεις καΐ ονμταπτούοας διαφοράς τών πατριωτών 

'&έλει τάς διορίζει ϊζω ιΐς τά χωρία νά ■Ο'εωρώνται από τους προ· 

κρίτονς καΐ είδημονεστέρονς χωριανούς μό κομπρομεοιακόν έγγρα¬ 

φον κατ’ Ικλογίιν τών Ιδίων διαφερομενών, και όποιαν άπόφααιν 

κάμουν οι αιρετοί κριται ύελει έ'χει τό κύρος και 6 κοινός βεκί- 

λης είναι είς γ__ρέος νά εκτελ^ αυτήν, είς οποίον δε χωρίον δεν 

εϋρίοκονται είδήμονες νά διορίζωνται από άλλα χωρία». 

1845. τής 5 Ιουλίου, <ιΣτίμα» ΙπΙ τών προικών Ζαγορίου, εδ. υπό Δ. 

Σάρρου, εν π. Ήπ. Χρονικά 2 (1927) σ. 297 και άνεδ. ύπό Κ. 

Φρόντζου, ενθ* άνωτ. σ. 315 έπ. 

— τής 28 Ιουνίου. Θέσπισμα περί προικών εν *Ιωαννίνοις, εδ. ύπό 

Κ. Φρόντζου, ενθ* άνωτ. σ, 317 έπ·. 

1855. τής 1 Φεβρ. Πρακτικόν περί καθηκόντων τινών τής δημογεροντίας. 

[Χίου], έδ. ύπό ΑΓ^οηίΐ, σ. 231-232. 

1861. τής 27 Σεπτ. ’Οργανισμός τής Κοινότητας [Χίου], εδ. ύπό Αγ- 

ο η Ι ί, σ. 232 - 244 (έξ άρθρων 52). 

1860. Εγκύκλιος 10 Ιουνίου, μ. Πρεβέζης Σεραφείμ, περί άοραβώνος 

(βάσει π/κήςεγκυκλίου ) ενκώδικι μ/πόλεωςΠρεβέζης ( σ. 267-268), 
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... ' ,. Ηιτάλ-η έν π. Ήπειρ. Εστία 6 (1957) 
εδ. υπό Φιλάρετου αόνον τό τον άρρα- 

5 7' ♦ «.Έν τή διαλνοει αρραρω λ* ^ 
σ. 62ο· § ^ · ' „ 5 5Λί·.·ι Λ ιιρτηνοων. τα οέ αλ/.α 

τής Ί. Στινόδοιι. (Λετικωσω 1914). Ια αοορα 

καΐ διαζυγίου. δημητριος σ. ΓΚΙΝΗΣ 
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Το δίκαιον της Έκλογ% των Ίσαΰρων, καίτοι ικανήν προσείλκυσε τήν 
προσοχήν και μελέτην των περί τό βυζαντινόν δίκαιον ασχολούμενων, εχει 
εισέτι πολλάς πτυχάς εΐ'τε δεομένας περαιτέρω αναπτΰξεως και έρεΰνης εϊτε 
καΐ ολως κεκρυμμένας και άγνώστους. Μικράς συμβολάς εις τήν μελέτην του 
δίκαιου τής *Εκλονής προσπαθοΰμεν δπως προσκομίσωμεν διά των ενταύθα 
δημοσιευόμενων παρατηρήσεων^. 

ί. Φ^οντίζ. 

Τήν λέξιν « ψ^οντις » μεταχειρίζεται ή Εκλογή εν II, 5, 6 και 7 Ιν τφ 
καθορισμφ των σχέσεων του Ιπιζώντος συζυγου, άνδρός ή γυναίκας, και των 
τέκνων. Ό Ιπιζών γονεύς καθίσταται <ίέγχάτοχος» τής περιουσίας και εχει 
τήν « φροντίδα καΐ δίοίκησιν» χοΰ οϊκου. *Η Ιπιλογή τής λέξεως ^φροντίς» 

δεν δχει γίνει υπό τής Εκλογής άνευ βαθύτερος τινός σημασίας, 

Τήν λέξιν ταιίτην μεταχειρίζεται δ Μοδεστϊνος είς τό δπ’ αύτοΰ ελληνι¬ 

στί συγγραφεν Ιργον περί άπαλλαγών άπό τής Ιπιτροπείας και κηδεμονίας*, 

^ Αί παροπομτταί είς τό κείμενον τής Εκλογής γίνονται κατά τήν Ικδοσιν τοΰ 
ΖίίοΙίΕΓί&ε, ΟοΠεοίίο ΙίΙίΓοηιτη ίητίβ Οτ&βοο - γοπιεπι ϊπεάίΙοηιιπ. ΕοΙο^ε 
Εδοηίβ 6ΐ Οοπδτ&ηΙΐηί; Ερ&πΕ§ο§:€ Β&δίΙϋ, Ι,οοπίδ βΐ ΑΙβχΗπάπ (ΕίρβίΕβ ί8δ2). 

Κατά τήν σύνταξιν τοΰ παρόντος θέν ηδυνήθην νά συμβουλευ&ώ τό έργον τοϋ Ο ιι- 

ρουγ, 1,6 0Γθί£ οίνίΐ Γοηι&ΐη θ’&ρΓβδ 1ΈοΙθ8:3 {ΒοΓάεειιχ 1902) μή γνωρίζων 
δέ τάς σλαυικσς γλωσσάς δέν ήδυνήθ’ην νά χρησιμοποιήσω τάς εργασίας τών Ν. 

Β 13 §·ο 6 V, ϋΐβ Ε1ς1ο8·6 (1931 ), Α1 ε ΐ£ δ ϊ 6 ν, ϋίβ Β6δ1ίπιιηυπ§;βπ <36γ ΕΙίΙοββ 
ΰί36Γ (ϋβ νεΓβΓΒαη^ έν Μαΐίθά. ΡΓ68:Ιβ(3, τόμ. 4 ( 1928), Αίεΐτδίβν, ΒβίίΓΕ^ 

ζάπι &111)υ1σ3ηδο1ΐ6η Κ&πιϋίβπΓεοΙιΙ ( 1930/31), Αΐβίτδίεν, Ζπγ Ργ&£6 θεβ 
ΕΓΒδοίι&ίΙδΓεοΙιίθδ &πί ΕΐίθυΙ§:&Γίδ6ΐιειη Βοάεπ έν ΙπΓίάίοεδ^Ε Μίδηΐ, τόμ. 16 

( 1933) πάσας έν βουλγαρική γλώσση, περί ών βλ. βιβλιοκρισίας έν Β.Ζ. τόμ. 28 

(1928), σελ. 231, τόμ. 32 (1932), σελ. 247, τόμ. 33 (1933), σελ. 234 καί 473. 

Ετέρας παρατηρήσεις έπΙ τής Εκλογής εχομεν δημοσιεύσει έν Έφημερίδι τών 
Ελλήνων Νομικών, τόμ. 2ΐ (1954), σελ. 1111 έπ., ών συνέχεια δέον νά θεωρηθώ* 
σιν αί νΰν δημοσιευόμενοι. 

2 Κατά τον Η. Κτύ^βΓ εν δίιιάί Βοηίεπίβ, τόμ. 2, σελ. 323, τό εργον 
τούτο τοΰ Μοδεστινου συνετάγη ύπ’ αύτοΰ λατινιστί, μετσφροσθέν μεταγελ'εοτέρως 
είς τήν ελληνικήν. Βλ. όμως ΟΚΐ&ζζεδε, Ιηίτοιίιιζίοηε &1Ιο δίικϋο άεΐ άίπΙίο 
Γοαι&ηο® ( 1947 ), σελ. 252, σημ. 1. 
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Ιχ -Ααίας νΒΥΟαμί^ένην χώ 

δναν.νώ«ομεν: Ιονί οριίπ,ο «α.ί,ηο ΙαΙοη ..τΑ,, βλΙην.στ. δε . 

τίοτφ μεγίοτφ φροντ ιστϋ^. 

*Οιιηίω·- και εις τούς παπύρους* .ο. 
^ Οαϊί. Μ^ερ. 67026 (651 μ.Χ.) «β. 4 ίχ. καταλναα. το. β.ον . 

ηαωΙν τφ ’Μτ„ «αί τβ αδτοό Μελφή ίπΐ νβα, ετ. τνηανονο,ν ηλε.Λα, 

ύηό τήν τον είρημένου ^είον φροντίδα»^. ^ ^ ^ λρντεοεύων 

ΕΙς βυζαντινόν έγγραφον έτους 1Β92 λεγεται « εγω ιερ , 
τών ίερέων ά πατήρ αΰτής εύρίοωμε ώς κονράτωρ και φροντιστής - 

βΐέπομεν δηλ. δτι είς τάς ώ; άνω πηγάς ή λέ|ί. ; 
ποιείται προς δήλωσιν που περιεχομένου σχεσεων ως ή επιτροπεία ή η η 
ΓοΧ ’Εκλογή; .θ6; δήλωσιν των μεταξ 

γονέων καί τέκνων σχέσεων Υποδεικνύει καΐ Γΐίλά σχέσ ς άνά- 
τούτων, δπερ δέν είναι ή ροΙΟδΕ&δ τοΰ ρωμαϊκού δικαίου, άλλα χ ς 

λογος πρός τήν επιτροπείαν καΐ κηδεμονίαν. 

2. "Εξοδος. 

•Εώ VI 7 «Έάντ,ς τελετ,τδν όβίαπ ίεγάτα μετά τ^ν ηούοφθ9θν 
τ,οοΜ., (Ι οτ ταντα Μάα^ωαατ «αί μ^ Ι,ε,. άάε.αν τά.^άμ.. 

τώ Χεγατεν&έντι». „ ι / -;χ. 
Κατά τον Δ. Γκίνην® «£>άος» σημαίνει ένταϋθα την πληρωσιν ης 

αίοέσεως η «οοβεσμίας, αρα ή δννοια τοϋ χειμένοα είναι δτι τα «ληροδοτη- 

Ηλ ΑΤΐτήα η π Βίε λλΠεάεΓεκΙιε Γοηιίδοΐιεη ΕεεΜδ ΐπ ^τίεείιΐδοΐιει· 

δρταοΐιβ 1361 Μοάε5(:ϊαΰ3 ^ άβ βχο^εαΙίοηίϋι,Β > έν 8ΐιιά. εΐ: Βοο. Ηΐδί. εί Ιπγ. 

?Χ?σ!Χ'έν Μΐη. ά,άεπίεεΒ. ΛτοΜοί. Ιηδ., Μ.εη. ΑΜ., 1908, 

3 φροντιστής ύπό τήν έννοιαν έπιτρόπου ^ α ^ε η 5 Γΰ 1 
■τνεΐδδ έν ΑγοΙι. ί. Ρ&ργΓυδίοΓδοΙτ., τομ. 4, σελ. 91 επ., Τειι 

τόμ·. 

II (1862). σελ. 159. Πρόκειται περί πάππου, οστις άναλαμβάνει ως κηδεμων την επι¬ 

μέλειαν τής περιουσίας τοΰ έγγόνου του. 
5 Έν ΒΝ^, τόμ. 8, σελ. 194. 
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ματα καταβάλλονται μετά την πλήοωσιν της αίρεσεως ή προθεσμίας, υφ’ ήν 

εκληοοδοτήθησαν. Άλλ’ αΰτη δέν είναι ή ά?ιηθής έννοια, ως προκύπτει καΐ' 

εκ τού αμέσως κατωτέρω λεγομένου δτι δ κληρονόμος δέν δύναται « είς έτε- 

ραν πρόφασιν το εαϋ·εν λεγάτον εξοόίάζειν^, φράσις ή οποία, ώς φανε¬ 

ρόν, εν άμέσφ εύρηται συναφείρι προς τά προηγούμενα. 

Όρθως ό δρηΙΙ^εΓ μεταφράζει την λέξιν «έξοδος» διά τού δαπάνη 

(άέροπδο)^ Κατ’ αυτόν δμως ή γενικωτέρα έννοια τού χωρίου είναι δτι τά 

Ι'ξοδα διά την άποκατάστασιν τού κληροδοτήματος εις τον κληροδόχον είναι 

εις βάρος τού κληρονόμου ^ *Αλλ’ εάν ένταύθα «ε|ο<5ος» έσημαινε πράγματι 

την δαπάνην διά την άποκατάστασιν τού κληροδοτήματος, ή έννοια θά ήτο 
προφανώς δτι δ κληρονόμος «εχων άδειαν εις ίτέραν πρόψασιν τό εαθέν 

λεγάτον ^ξοόιάζ8ιν» δύναται νά έξοδεύση Ικ τού κληροδοτήματος τάς δαπά- 

νας άποκαταστάσεως. 

Ή Ιννοια τού χωρίου είναι, καθ* ήμάς, άπλουστάτη, ή Ιξής' τά κλήρο· 

δοτήματα άποκαθίστανται μετά τήν πρόσφορον δαπάνην, δπερ ούδέν άλλο 

σημαίνει εΙμή δτι ταύτα δίδονται εκ τής καθαρας περιουσίας, μετ’ άφαίρε- 

σιν δηλ. των χρεών τής κληρονομιάς^. Τούτων δ’ ούτως εχόντων ή υπό τού 
Σπ. Βάση^ προτεινομενη διόρθωσις «κατά τήν πρόσφορον προδήλως ίξο- 

δον» δεν δύναται νά γίνη άποδεκτή. 

5, ^ιοβ&ωσίζ είς ’ΐ'κΑ. XII, 5. 

Έκλ. XII, 3 « Τον διηνεκούς ίμφυτεντον, εΐ μλν εύαγονς οϊκον έστίν, 

επί τριετίαν άγνωμονονντος τό ετήσιον τέλος ή και χείρον ηοιονντος 

τό έμφυτενϋέν πράγμα, άδειαν ^χειν ή δεσποτεία τούτον εκ τον άκινήτον 

εξώσαι δικαίου, τά δέ ώς εικός παρ’ αίιζον χρεωστούμενα παραχωρεΐν 

ει δέ ετέρων τινών εμφντεντής ύπάρχει, επί τριετίαν άγνωμονών ή αμε¬ 

λών του εμφντενϋέντος ακινήτου δικαίου και αυτός έξεονσ&Ο) κατά τον 

δμοιον τρόπον». 

Νομίζομεν δτι άντι τού έν αρχή «επι τριετίαν άγνωμονονντος 

1 Ο. Α. δρυΐδετ, Ι.Έο1ο§:ϊ16 άεδ ΐ83νΓίεπ8, Ιεχίε, ίΓδάυοίίοιι, ίιίδίοίτβ 
( 1929 ) έν τή μεταφρ. τοΰ χωρίου. Ή λέξις « έξοδος » τιπό τήν αύτήν έννοιαν ευρη- 

ται καί έν Έκλ. XVI, 3 « μή εχειν αδειαν τους κληρονόμους χ6 τδ τοιοντον στράτευμα 

εγον πρόαωπον επιζητεΐν ενεκεν τής γινόμενης ε^ο 5ου νπερ αντον τό όττονν». 

2 Βλ. δρυΐδετ, αύτόθ·ι, ώς καΐ έν ΒΝ^, τόμ. 9, σελ. 213. 

® Ώς ώριζε καΐ τό ρωμαϊκόν δίκαιον, ϋ. 35, 2, 66 § 1 = Βασιλ. 41, 1, 65 

4 “Ωσπερ τά ληγάτα και αι μετά ΰ'άνατον δωρεαί, εί μή μετά ανμπλήρωσιν των χρεών 

Ο'ί’ παοέχ/^ντηι, Και πολλών χρεών ευρισκομένων ου δίδονται ». Βλ. καί τήν λεπτομερή 

άνάιττυξιν τής Εο1ο§;& ρΓΪν&ί& 3υοί3 VII, 6. 
* Περί τινων χωρίων τής Εκλογής Λέοντος και Κωνσταντίνου έν Βυζαντίδι, 

τόμ. 1 (1909 ), σελ. 337. 
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. - άιετίαν- Είναι γνωστόν δτι κατά τό βυζαντινορρωμαϊ- 
γροπτέον «διετίαν Εΐ γ άκινήτων ήρκει διετής 
χόν δίκαιον διά τας εμφυτεύσεις ■ εμφυ- 

καθυστέρησις του ετήσιου Ικπέση δ έμφυτευτής^ Τούτο 
τεύσεων άπητειτο τριειης κα υστερ ’ ^ εισάγει καινοτομίαν, 

δέον νά δεχθώμεν δτι καθιεροι και ή ^ -νη - ^ Μησιαστικών καΐ 

διότι ά>Λως 

βΓίΓΞίΓεΙμένοη, Βν »1 δώ τάς ».Λ.-«.τ»άς 

τείτο τριετής καθυστέρησις τού κανονος. 

4. Άναγνώριοις ^Ισαυρικης Νεαρας. 

•Ε. ΕΟ,Ο,. ρΗν... 

«^αί ταυτα ονντηρΒίο&ω, άλλά καΐ ΙπΙ τοϊς προ- 
γμασι γινομένοις είς τον χ9 

τερον προελ^ονσιν έγγραψ ς , - συνεργείς τον παντοδυνάμου 

Ισχύειν παρακελενομε α. πε λιαλύεσ&αι, τήν παρούσαν σύντομον 

νομοΜαν ιο.ς γαμίχοίς^ορισα ^ „„„„νίηεοΟοι πατρφοιν χαΐ μη- 

ηΧοκ&ς Ιχ τών ιίχνων τοα γονευαί ρ 7 χ„εΙαϋαι χαΐ τέχνα 

τρφωνηίτώρ πραγμάτων, χ ^ δίχα: χαΐ αυντριβά: 

„α.ά γοχίων χαΜαταα^τ χαΐ ΙποφηΧομίνη^ ώί 

μίοον α«τβν άναψνιο αι " αίδοϋς τε καΐ τιμή! μεγάΧαι μάΧΧοΧ 
ΧέΧζπται τοί! γονευαι παρ ηροοεγένοντο, ώ: έντεν- 

φιΧονειπίαι χαΐ Μίψει! ηαρα των ^<^^{"2οδ!ίχτΙ»αι »*. 

ίνδεχορένην κροαεηηεν τοδ «.ο.-ο,α. 

.V ΤΟ.ΤΟ. — 

*„16.ομο«ετ™μΒνα πεβ. συνάφειας, τόσον 

Γ:-Ιό;ωΓ-::ε.!μενομ δοον »1 0.6 ό.όψεως ,ε.τ.ής δ.ατν.ωοεως. 

1 Βλ. Νεκοάν -Ιουστιν, 120, χεφ. 8, ® 4ν ;,Ο.Κ., τόμ. III 
ε Τό χωδίον τοΟτο έϊεδοΟη υηο του 

.^,„„η,.„.τατ όέ 6 ΖεοόμΠοο . όαεε 
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Και έν αύτη Εκλογή λέγεται δτι προ της δημοσιευσεως αυτής είχον 

εκδοθή ΰπό των Ίσαΰρων ΝεαραΙ συναφοΰς προς ώρισμένας των διατάξεων 
αυτής περιεχομένου, Προοίμιον Έκλ. « διά τε των παρ* ήμών νεαρώς '&εοπι- 

α&έντων επ\ συχναζόντων πραγμάτων καΐ αυναλλαγμάιων», Έκλ- II, 3 

« κατά τά παρ* ημών άρτίως ενσεβώς νομοΰ·ετονμενα » 

Έκφράζομεν δθεν την γνώμην δτι τό ώς δίνω χωρίον τής ΕοΙο§^3 ρη· 

ν&ίΕ αιιοία αποτελεί τμήμα τοιαυτης τίνος *Ισαυρικής Νεαράς. “Ότι δέ 

όντως είχεν εκδοθή Νεαρά ρυθμίζουσα θέματα του δικαίου του γάμου πλη- 

ροφοροΰμεθα ε| Έκλ. II, 3. Άλλα καΐ αν ή γνώμη ημών αυτή δεν ήθελε 

γίνει δεκτή, οΐαδήποτε και αν είναι ή προέλευσις του αποσπάσματος τούτου, 

ή συνάφεια αύτοΰ προς τάς διατάξεις Έκλ. II, 5 καΐ 6 δεν δΰναται νά 
άμφίσβητηθή. 

5. ^Εκλογή καΐ Οοά. ΒοάΙβΐαηηε 3399. 

Εις τά Ανέκδοτά του, σελ. 212*226 καΐ ύπό τον τίτλον Ρτει^^πιβηίει 

ΝονεΙΙδΓμηι ΙαεΙίηΐαηί 6 ν&τίοΓίιιη οοπιπιβηίίΙΓίίε οχοορΙβ εδημοσίευσεν 

δ Ζ3θΐ3&ΓΪ3β 30 περιλήψεις Ίουστινιανείων Νεαρών προερχομένας Ικ τού Οοά. 

Βοάΐ. 3399*. Περί των άποσπασμάτων τούιων δ ΖαοΗε,ηε,δ λέγει δτι Ιλή- 

φθησαν Ιξ Ιπιτομής Νεαρών άγνωστου συγγραφέως, μερικά δέ Ιξ αυτών 

πιθανόν νά άνήκωσιν είς τήν Ιπιτομήν Νεαρών τού Ανωνύμου*. 

^ Πρβλ, 8οΚ€ΐΙβπι&, ϋΐ3βΓ άΐβ Ν&ίυτ άβτ Βεδίΐίΐιβη έν ΤίίάβοΒήίΙ νοοτ 
ΚβοΙιίδδεδοΗίβάβπίβ, τόμ. 23 (1955 ), σελ. 294, « Όΐβ ΕοΙορα ηυη είύίζί δΐυ/ι, εοινειΐ 
$ίε Ηείη 3η8ίίηίαηί8€·Η68 ΒεαΜ βηΐΗαΙΙ, αη( 8ρ{ίίβτβ ΚοηδΙίίιιΗοηβη, άίε αΙΙε νενίο' 

τβηρεραηρβη ίίηά, άβνβη αύβν βΐηβ ίη ΕοΙ. II, 3 εην&Η,ηί ινΐνά ». Ό δοΐιβίίειπίΐ 
φαίνεται νομίζων δτι πσσαι αί μή περιέχουσαι Ίουστινιάνειον δίκαιον διατάξεις τής 
Εκλογής έρείδονται έπΙ προγενεστέρως έκδοθεισών Νεαρών, δπερ δμως είναι άνα- 

πόδεικτον και σπιθΌνον. 

2 *0 κώδιξ ούτος ώς καΐ ό Οοά. Μ3Γθί&πιΐ8 579 περιέχουσι τήν ανέκδοτον 
ΕρίΙοιηε ο,ά ΡγοοΙιΙγοπ ιηϋί3ί3. Έκ τοΰ σύτοίί Οοά. Βοάΐ. 3399 εδημοσίευσεν ό 
Ζ3α1ΐ3ΓΪ3 6 εις τά Ανέκδοτα, σελ. 208 -210, ετερα αποσπάσματα έξ επιτομής 
Νεαρών άποδοΟείσης ύπ’ αύτοϋ εις τον Ανώνυμον, τον γνωστόν σχολιαστήν τών Παν¬ 

δεκτών. 'Ο Ζ&οΙΐ3Γί&€ απέδωσε τά αποσπάσματα ταΰτα εις τον Ανώνυμον, διότι 
φέρουσι συνεχή άρίθμησιν (τμο', τμε' κ.τ.λ.) έχ σχολίου δέ τοΰ Ανωνύμου (Ηοίπι- 

ΐ3&ο1ι, Βασιλ., τόμ. I, σελ. 395 σχολ. ί πΙαιεως γράμματα > ) συνάγεται δτι οδτος 
μετεχειρίζετο επιτομήν Νεαρών, ήτις ήτο διηρημένη είς θέματα φέροντα συνεχή άρί- 

θμησιν. Πρβλ. περ'ι τής επιτομής ταύτης τών Νεαρών καΐ ΝοδίΠβδ, Εβδ ΟοΠο- 

οΐϊοπδ 06 ΝονεΙΙβδ άβ ΤεπιρεΓευτ ^υ5ί^η^6η (1912), σελ. 200 έπ. 
^ Ζ3ο1ι&Γί&6, Ανέκδοτα, σελ. 212, Είς τήν μελέτην του δμως ϋ1)6Γ άεπ 

νετί&δδετ ηηά άΐε βπείΐεη άεδ ( Ρδβυάο - ΡΗοΙί&ηίδοΙιεπ) ΝοπιοΙςεποπ ίη XIV 

ΤΐΙεΙη ( 1885 ), σελ. 9 ήχθη ό Ζ3ε1ΐ3Γί36 είς εν μέρει διάφορα συμπεράσματα δεχθείς 
δη ό Ανώνυμος - ’Ενανηοφανής δεν είναι ό συγγραφεύς τής επιτομής ταύτης, 

άλλ’ απλώς έχρησιμοποίησε αύχήν είς τά έργα του. 
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“Εν γεγονός, μή εχον μέχοι τοϋδε ™οατηοηβή *,_χ«βόοον γνωβίζω, 

είνα. δτι ττνά τών όποοιτοσμάτων τοότων άπαντώντατ ΜΙ εν τη Ελλογη των 

“Ισαύρων, ώς επεται: ^ 
Απόσπασμα I (Νεαρά 1)®=Έκλ. , ί* 

Απόσπασμα III (Νεαρά 18. κεφ. 8)-= Εκλ. XIV, 12. 

Απόσπασμα X (Νεαρά 78. κεφ. 2) = ^ 

Απόσπασμα XII. Β (Νεαρά 90. κεφ. 2 - Εκλ. XIV, 8. 

Απόσπασμα XII, Ο (Νεαρά 90, κεφ. 3)— Εκλ. κατα το χργφ. 

νίηά. ήιΐΓ. 2, XIV, 8*. . ι ►ρ* ; ντν Π ^ 
•Απόσπασμα ΧΠ, Ε (Νεαρά 20. κεφ. 4)= Εκλ XIV, 11 · 

Έ τυχόν εκδοχή ότι τά ώ; άνω κείμενα προσετεθησαν μεταγενεστερως 

εις τό κείμενον τής Εκλογής είναι δλως άπίθανος. Έφ* οσον δεν προσκο 

μίΡεται άπόδειξις περί τοΰ εναντίου ^ ^χομεν πάντα λογον να πιστευωμεν οτι 
μ,ζεταιαποοειςς ο συντακτών τής Εκλογής έκ τής. αυτής πηγης 

δθεΓήηΙήθησαν και τά Ιν τφ Οοά. ΒοόΙ. ΰ^τάρχοντα. δηλ. Ιξ άπωλεαθείσης 

Ιπττομής ή επιτομών Ίομοτινιανείων Νεαρών . 

1 06δ· ω τού Μομφερράτον, δοτις εΐ; τήν Μοοίν του τής Έπλογής 

συνέλείε δαψΛώς τά «,,ρ. ,·.δδέΖεο1ιε· 

τί ε.ο',^Α^ωοτΓοΤίΐΓ'οημ. 1 «ποσημειοήται ι -ίότίαεεε ίητΗταίπτ ερίΐοοιε 

·ζΕ0ΐ.ετίεε, Ιεδ. Έχλογής, σελ. 39, οημ. 21 Τ6 ά,τδο^σμο τοΟτο 

α,ίοεται ναι έν τδ Εοΐο^ε ρτίνείε εοοίε, ΖεοΙετίοε αίτοόι, όποτε ε δετό 

^20. χεφ.' τοΟ XIV τίτλου χοτά τήν Ιχδοοιν Έχλογής τοΰ - 

τ ϊ„ά Ιών άποοποομάιων φέρονται χοι εις τ6 Ή ταύ 
- ' * ΧΓ,μν,Α. τηίί ΖπεΙιΕΓίαβι Ανέκδοτα, σελ. 184*194. ±ΐ τσυ 

Έχλογης κατα την εκδοσιν του ύποσημειώσεις τής 

•Γ'· ' 
’ ί Μ. άκοτελΒ-ι τοιαύτην άποδειξιν τό ότι τό , 

11- «, τϊίΓ ’Ρκλονήζ Τό απόσπασμα τοϋτο φερεται εν τφ χργφ. Οοά. νιηά. 

» αανΤα™ β1Γρ!-:^;βΓ«,0.-όεη, .αεε εε μυυιόρΗεό ίεί, «ε 
80 8βΙί>8ίαηάιρ. 8 ν»»·ία<ί8ετ 8θΙιόϊ>ίΙβη, ινβηη 816 αηοΗ αΙΙεΗα 

™.ά ^00. όρ^, δέον. 
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6. Ή «ατά τ^ν Εκλογήν νηοχαέωαις τής μντρός πρός προίκιοιν. 

Κατά γνωστήν καινοτομίαν τής Εκλογής II, 5 η επιζώσα συζυγος, 

έφ’ οσον εκ τοΰ γάμου εγεννήθησαν τέκνα, καθίσταται έγκάτοχος ^ «τής τε 
προικός καΐ άνδρφας άτιάσης ύ:ίΐάρξεως Άλλα τά δικαιώματα ταϋτα 

παρέχονται προς εξυπηρέτησιν των άνωτέρων σκοπών τής οικογένειας^ ή 

μήτηρ έχει την φροντίδα καί διοίκησιν τοΰ οϊκου, ως είδικώτεραι δέ ΰπο- 

χρεοίσειςαύτής άναφέρονται δτι δφείλει «καϋώς τιρεπει γονενοι. τά τέκνα 

έκπαιδεύειν τε καΐ γαμοστολεΐν και προίκα επιδιδόναι κα'&ώς άν βουλη- 

■άείη·». Διά το^ ^γ^μοοτολε1ν·ί> νοείται ή υποχρέωσις τής μητρός δπως 

προπαρασκευάσω διά γάμον, ευρυτερον δπως άποκαταστήση διά^τοΰ γάμου 

τά τέκνα αυτής Ιν συνεχείρ: ,δέ ορίζεται οτι ή μήτηρ έχει τήν ύποχρέωσιν 

και δπως προίκιση ταΰτα. 

Τό ρωμαϊκόν δίκμιον ήγνόει κατ’ άρχήν τήν προς προίκισιν ΰποχρεωσιν 

τής μητρός- έξαιρετικώς άνεγνώριζδ ταΰτην επί μεγάλης και δεδοκψασμένης 

αιτίας ή Ιν τφ νόμφ είδικώς δριζομένης^ Κατά τήν Εκλογήν, άντι^έχως, 

χαι βμως τροποποιήσεως, διότι ήδη άποδεικνόεται δη Ινιαι των διατάξεων τής Εκλο¬ 

γής έλήφΰ·ησαν αύτουσίως έκ προγενεστερας Ιπεξεργασίας. 
Ό ΖβοΙι&ΓΪββ, αύτόθτ, άρνεϊται βτι οΐ συντάκτσι τής Εκλογής έκαμαν 

χρήσιν τής Επιτομής Νεαρών τοΰ Αθανασίου. Τοιαυτη δμως χρήσις έγένετο κατά 
τήν διατύπωσιν του χωρίου XIV, 1 τής Εκλογής, ώς δεικνύει ή παραβολή «ρός 
•Αθανάσιον V, 5 (Ηβίπιδειοΐι, Ανέκδοτα, τόμ. I, σελ. 75). Παρατηρητέον 
προσέτι δτι τό χωρίον Έκλ. XVII, 41 συνετάγη έπΙ τή βάσει τοΰ ίνδηκος τοΰ Δώρο- 

θέου (σχόλ. 1β είς Βασιλ. 60, 3, 30, 3, Ηείπιδ., τόμ. V, σελ. 304), ως όρθως 
διέγνωσεν ό ΑβΙιδαηιοΓ, Τδβ ΡδηυοΓ’δ 1.3νν έν Ιοιιγπ. οί ΗεΙΙ. δίαά., τομ. 

32 (1912), σελ. 72,σημ. 4. ΈπΙ τη βάσει τής Επιτομής των Νεαρών του Θεόδωρου 

συνετάγη τό χωρίον Έκλ. XIV, 9 = Θεόδ. περίληψής Νεαράς 90, κεφ. 2 

Γΐπβ. Ανέκδοτα, σελ. 89, σχόλ. 7 είς Βασιλ. 21,1,46 Ηβίαιό., τομ. 2, σελ. 420). 

1 Πρβλ. περί τής λέξεως ταύτης ήμετέραν μελέτην, ΈπΙ τοΰ εξ αδιαθέτου κλη¬ 

ρονομικοί δικαώματος τών συζύγων εν Έφημερίδι τής Ελληνικής κοί Αλλοδαπής 

Νομολογίας, τόμ. 74/75 ( 1955/1956), σελ. 55. σημ. 4 καί 58,^ σημ. 12. _ 

2 Διδακτική είναι από άπόψεως παραβολής τών δικαίων ή σύγκρισις τής διατα- 

ξεως Έκλ. II, 5 προς τό βιρμανικόν δίκαιον, ώς τοΰτο έκτιΰετσι υπό τοΰ ΚοΙιΙογ 
έν ΖεΚδοΙίΓ. ί. νεΓδΙ. ΚεοΜδτν., τόμ. 6 ( 1886), σελ. 175 επ. Πρβλ. επίσης Κο- 

ΙιΙεΓ ϋ£ΐ5 Κεοΐιί άετ Οιΐηε έν τώ αύτφ τόμφ τοΰ ώς άνω περιοδ., σελ. 193. Δια 
τά έν τή Δύσει πρβλ. τό βιβλίον τοΰ Ν. Τ ε ιη ^ 8 5 ΐ α, 11 ΙεδΙ&πιεηΙιο άεΐ ηιαηΐο 

3 Πρβλ Σχόλιον είς Πίνδαρον Νεμ. 3, 97 «Έχαμο στο Αησε»· τη» ο 

Χείρων την Θέην Μαλάλαν έκδ. Βόννης, σελ. 244, 10 « ^Έκτιοαν... καΙΤρίννμφον 

ε<}7ΐρεπέατατον πάνν, κοαμήααντες αντο άγάλμααιν είς τό γ α μ ο α τ ο λ ε ΐ ο ^ α ι χας μ>- 

ληίδας παρθένους πάσας» καί τήν. μετσφρασιν τοϋ εκδότου « ..Μίί νΐνρίηώαε ΑηΙιο- 

ε/ίσηίδ ρηώηΒοηηραβ, ηιιρΗαίία $ηα εείε0Γ«ηίί0Μ8, ίηΒβννΐνεΙ ». 
4 Ο. 5, 12, 14 « βχ ηιαςηα βΐ ρΓοόαόίίί νβΐ Ιβρβ δρεοίαϋίε»· βχμτεε&α ααηεα». 
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ί ΐπο^.οέα>ο.^ αϋιη είνα, χατά γεν,χόν τρόπον δ,ατετοπωμενη . ΑΆ οχρτβως 

?όΥΦ ίής γενιχότητος τής διατοπο',σεως δναχΰπτοτ,σ,ν εν τφ χαΰορι,αμφ της 
ίχοχρείεως ταότης τής μητρ_6ς^οήοώδη ζητήματα χα, αποοτα,, η ε,ς ας 

άπάντησις δεν δΰναται νά δοδη ασφαλής. . , ~ 
Έρωτάται άν ή μήτηο εΐχεν ύποχρέωσιν νά συστήσω προίκα^ εκ της 

Ιδίας αίτής περιοτισίας ή ή αήσταο,ς τής προ,χος «α εγινετο επι του εχ της 

χ:ατοιχής χληοονομία; μεριδίου τών θυγατέρων ή χαι αμφοτερα . ^ 
Διά τών λέξεων «προίκα επιδιδόναι^ νοείται μονον η παροχή προικος 

υπέρ τής «υγατρος ή ίνταΰθα .ρόχειται εδρυτέρα έννοια χα'ι δέον νά νοησω^ 

μεν χαΐ παροχήν τινα προς τά άρρενα τέκνα ; Εν 
άτ^έχυπτε τδ αδτδ ώς ανω ερώτημα, άν δηΐ. η παροχή θα εδιδετο εχ τη, 

περιουσίας τής μητρδς ώς προγαμιαία δωρεά = ή δπδ «)Λην τινα μορφην η 
θά συνίστατο απλώς είς τήν παραχώρησιν τοϋ επ. της πατρικής κληρονομιάς 

Κς Χα τά άνωτέρω, οδσιώδη διά τήν Ιρμηνείαν τής ΰποχρεώσεως 

“’.'ίίερ'· ΰποχρεώσεως τοΰ πατρό; διό οίσταο.ν προιχδς ή προγαμιαίος δωρ^ 
ιιερι λν ΐένρτηί τι είδικώς. δέν δύναται δμως νά γεννηθή αμφιβολία 

::ν;:τή:Χ ΧρΖ ΙΓ χζ^Γ:;ΰτου ανμπληροομένου « τών διατό|εων 

:ής -ΙοοΖιανείοο νομοθεσίας. "Αζωστε έν Έχλ, II, 5 ϋπονοείται η τοιαντη υπο- 

λΤ;::! ^ΓΓΤϋΓοΧα'ς τ^ς μ^τρ^ς δέν αονίατατο 

άπλώσ είς τήν σύσιαοιν προικός έκ του έπι τής πατρικής κληρονομιάς μεριδίου της 
θΧρός «ά άνέευπτε περαιτέρω καί τ6 έρώτημα άν ή ϋποχρ ωαις τής μπτΡ^ς πρδς 

:,ζΐ,; γ*;*ϊγ“.«=; 

-■«- · ■"'· - 

Έκλ V. 1 λέγεται ότι οί δπεξοίσιοι δέν δϋνανται νά συντάξωσι διαθή¬ 

κην διό^Ι .1 τώτ’γονέων έπ.άοάέντο οέτ,Γτ όνόμοτ. προ ινός., το δε ΡγοοΘ,γοπ 
VI, 2 άποδίΐι τούτο διό τοΰ . όνοματ, προ.πόε π_α. προγαμιαίος έωρ.αε ■ 

4 . 77ρο.«οί<!.γ.«. τοΰ άρρενος τέκνου πρόκειται εν τφ οχολιω « « ΑΡμ 
Ιον η ς 7 ( Ηείπιϊ ) Πρβλ. επίσης Μϋτίοείοθ-Μυΐΐβτ, ΑοΙε οΐ ρ.ρίο 

ποολον 6, 9,7 ( Ηοι ^ )■ ^ ^ ^ ου,,.φών,αε Ά αντο, »= 

Μΐε, τομ. 11^ σ . ' ·„ ,α ,αμ,νώ αΰ,οΰ ανναΙΙάγματ, «πέρπυρα ποίι- 
γν,ων υ.ρ, ίουνα. χαρ.ν π ρ ο ι π ο ε εν τόμ. II, σελ. 376. Ή είς 

ΧΧς' τυότας ΙΙφερομένη προίξ τοΰ άρρενος τέκνου είνα. ή κατά ούναψιν 

τοίΧου γινομένη ΰπό τών γονέων καί έκ τής περιουσίας αυτών 

- - - - 
χέρω έν τφ κειμένιρ λεγομένων συνάγεται, απιθανον. 
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ταΰτης τής μητρός καΐ την άποκάλυψιν τής ακριβούς φΰσεως αυτής, ζητή¬ 

ματα, δεν δίδεται υπό τής Εκλογής άπάντησίς τις.Έάν ή σιωπή τής Εκλο¬ 

γής δεν υποδηλοΐ δτι τα ζητήματα ταί3τα εδει νά ρυθμίζωνται κατά τάς 

κατ’ Ιδίαν περιπτώσεις ΙπΙ τή βάσει του εθιμικού δικαίου η τών αρχών τής 

επιείκειας, διό καΐ δεν τίθενται εκ των προτέρων δεσμευτικοί κανόνες, πάν¬ 

τως, καθ’ ημάς, ή μάλλον άβίαστος και πιθανή εκδοχή εΐναι δτι μέ τον γάμον 
των θηλέων ή άρρένων τέκνων ή μήτηρ ΰποχρεοΰται νά παραχωρήση εις 

αυτά ελεύθερον τό δλον ή τμήμα, κατά τήν κρίσιν της, του επι τής πατρικής 

κληρονομιάς μεριδίου των, παραιτούμενη των έπ* αυτοΰ Ικ τής διατάξεως 

II, 5 δικαιωμάτων της. Έκ του μεριδίου τουτου θά συνιστάτο φυσικφ τφ 

λόγφ διά τάς θυγατέρας ή προ'ιξ αυτών. 

Σημειωτέον τέλος δτι τό ποσόν τής προικός αφήνεται εις τήν ε?,ευ9έοαν 

κρίσιν τής μητρός ( « και^ώί άν βουΧη^είη » ). Και ενταύθα διαδηλοΰται ή 

άπόλυτος Ιμπιστοσυνη τής Εκλογής επί τήν εόθυκρισίαν τής μητρός, υπό 

τής οποίας άλλωστε Εμπιστοσύνης διαπνέεται και ή δλη ΰπό τής Εκλογής 

νέα διαρρυθμισις τών περιουσιακών σχέσεων τής οίκογενείας. 

7. *Η η^οφο^ιΗ^| Ηλ■η^ο8οα^α ίν ^Επλον^^ 

Έν Έκλ. VI, 12 ορίζονται τά έξης: δέ τις τελευτών τφ οίκείφ 

κληρονόμφ άγράφως ί) καΐ χωρίς μαρτύρων τήν Ιδίαν καταλείψει δηόοτααιν 

καί τήν ταύτης έκείνφ ΙντελζΙται διοίκησιν, καΐ άναφυη τις έγκαλων λεγάτον 

αύτφ έα^ήναι παρά τοϋ τελεντήσαντος, παραστήσαι δλ διά μαρτύρων ί} καΐ 

έτέρως πως άλη^είας τά παρ^ αΰτοΰ λεγάμενα ^χεα&αι οϋ όύναται, διδόσ&ω 

τφ λόγφ τοϋ κληρονόμον». 

Τό χωρίον τούτο φαίνεται εκ πρώτης δψεως λίαν περίεργον, διότι εκ 
τής φράσεως ^ ή και χωρίς μαρτύρων τήν Ιδίαν καταλείψει νπόοτασιν» 

αποκομίζει τις τήν έντύπωσιν οτι ενταύθα γίνεται λογος περί διαθήκης ανευ 

τής συμπράξεως μαρτύρων, ενφ κατά τήν Εκλογήν διά τήν άγραφον η έγ¬ 

γραφον διαθήκην άπαιτοΓ'νται κανονικώς μέν 7 μάρτυρες ( Έκ?^. V, 2 και 3) 

κατ’ εζαίρεσιν δέ 5 ή 3 ( Έκλ. V, 4 )' « βΙ δ'ε καΐ τρεις μή εΰρεΰώοιν, άκν- 

ρον τοϋ διατι&εμένον νηάρχειν τήν βούληοιν» {"Έν.1. V, Α). Πώς είναι 

λοιπόν δυνατόν νά καταλείψπ τις τινι τήν ίδιαν ΰπόστασιν άνευ μαρτύρων, 

ως λέγει τό χωρίον VI, 12 ; 
Εγγύτερα όμως μελέτη του πράγματος πείθει οτι ή διάτσξις αυτή τής 

Εκλογής δεν εχει σχέσιν τινά προς τόν τύπον τών διαθηκών, άλλ’ δτι ή 
φράσις άγράφως ή και χωρίς μαρτύρο:>ν τήν Ιδίαν καταλείψει ντιόοτασιν 

και τήν ταύτης εκείνφ έντελεΐται διοίκηαιν» άναφέρεται εις τά είς τόν κλη¬ 

ρονόμον επιβληθέντα κληροδοτήματα. Τούτων δέ ούτως έχόντων δυνάμεθα 

νά άνεΰρωμεν και τήν πηγήν, έξ ής ελήφθη τό κατά τρόπον κακότεχνον και 
18-11-1958 
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βαηά,ηη,,ή ήηα βοΠρΙ^τα οΐ ρτα,Β,ηΙ,α ίβεία,,» 

Ζί δ.άταξ.ν ταΰτην τοί -Ιο.οτ.ν.ανοϋ, δ _δ.α«™με- 

νο' δτι ιΓελείφθη ίπερ αδτοΐ ν-ληοοδοσία διά ιΐ0οφορι>ιης του διαθέτου 
παοογγελίας ποδς τδν βε|3αοημένον = και χωο'ις ™ εχΙΙ τηοηΟη ο δια τα, 

ΓαθΖ Ττοδς .ωδικεΙΧους άι,αιτοδμενος τΰκοί, ήδόνατο άφου φμνυε τον 

!ΓΓοφαντία5 δρκον, νά άκαιτήα„ τό χΧηοοδότημα του βεβαρημέ¬ 

νοι οδτος δέ δέν ίδΰνατο νά άντιτάΕι, κατ’ αύτοΰ τήν βλέειψιν του νομίμου 
' ' , Λλλ’έάν ήονεΐτο τήν περί κληροδοαίας προφορικήν παραγγελίαν, 

ΖΖΖΖΖΖ φρνηοίν του ένόρκ». άλλιυ, κατεδικάζετο νά κατα- 

βάλη το κληροδότημα*, ρ. πραγματεύεται κατά 

.Λ*.».. * « - 

::5-Γ^;!ή ·Εκ“;γΓ« .ίΓίοάμ».» ^ 
ταζις του Κωδικός. 

8. ^Εκκληοία καΐ άπελεύ-Ο^εροι. 

*Εν Έκλ. νίΠ, 5 βρίζεται δτι Εάν δ καθ’ ένα τών νομίμων τρόπων 

άπελευθερωθε'.ς κατείχετο Εν δουλείφ. ήδΰνατο, προσφευγων είς 
"ο^άρίόδιον άρ,οντα, νά άποδείξη τήν έλευθερίαν του και νά άπο- 

λαυστ) ταΰτης®. 

ν„. νά παράλληλα χωρία έκ τοϋ τΓϋ ίονατινιανΒίοο δικαίου, 

κειμένου περί Έκλ. VI, 12 δεν '"'^7ΓοίμοΓυιίΐΓΐιί VIII, 20 = Έκλ. VI, 12. 
αλλά μάνον τό χωρίον της Εοΐοκα α<3 τ γνίηΟεοΙιοίί-Πολυγέ- 

* Βλ. έν γένει περί τής κληροδοσίας ταυ ης 

νους. Κληρον § 629. ^ ^^„^οινώσεως διά γρ«φής ή 
^ · Αμφισβητείται αν ηδυνατο ^ ^ ^ ^ . Π ο λ υ γ έ ν ο υ ς § 6-29. αημ. 3. 

δ..ά,γέλο.πρός^τ.κλη„^ , , 

5 . Έάνπ«τα).ε.ν,,..= άχεά.ρωτλίίωόδ»ι,.«εεο« -εα ·«ν ·ί- 

λέγει ό Θβόιρ.λος, Παράφρασις Ειαηγηοεων 2, 23, 12 (Ζε ,1 

"™κλογή λέγει -προυερχέυάω τ» ίτ‘0 >»= »»» Η Εκλογή Λεγει __ ρ γ. .. δεικνύχω χαΐ τανζης αποΧανε- 

ρυ,τ άρχου.. κα. 5,. ήδύνατο νά προοφΐγΐ! είτε είς τήν έκκληοίαν 

:Γτ:·ε·ςΤΐ::6Γν ^;ν\α, μή ά»αιτουμένου όπως προοςρέ,η είς άμ,οτέρους ομου. 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 
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Ή διά της διατάξεως ταΰτης απονομή εις την εκκλησίαν δικαιοδοσίας 

προς προστασίαν των απελεύθερων άπο προσβολών κατά τής ελευθερίας των 

είναι αξία προσοχής· Κωνσταντίνος ό Μέγας διά δυο διατάξεων του καθώ- 

ρισεν ώς τρόπον άπελευθεροίσεως χήν τη&ηυπιπιίδδίο ίη βοοίοείαηι, δεν άπέ- 

νειμεν δμως εις την εκκλησίαν δικαιοδοσίαν επι προσβολών τής ελευθερίας 

του κατά τον τρόπον τούτον ελευθερωθέντος καΐ προς λΰσιν των συναφών 

αμφισβητήσεωνΔεν είναι δμως άπίθανον δτι εν τή Ανατολή ή εκκλησία 

ήσκει εν τοϊς πράγμασι την δικαιοδοσίαν ταυτην, διότι ό κατά τον τρόπον 

τούτον απελευθερωθείς εις την εκκλησίαν συνήθως θά κατειρευγεν, οσάκις 

ήμφεσβητεϊτο ή ελευθερία του ή προσεβάλλετο έν αυτή, 

Ή Εκλογή ρητώς καθιεροϊ τήν αρμοδιότητα ταυτην τής εκκ?^ησίας και 

μάλιστα ουχι μόνον προκειμένου περί τών εν αυτή άπελευθερωθέντων, άλλα 

και καθ* οίονδήποτε τρόπον άν είχε άπελευθερωθή τις®. Ή δικαιοδοσία 

αυτή τής Εκκλησίας Ιξηκολοΰθησεν άσκουμενη καΐ κατά τούς μεταγενεστέ* 

ρους χρόνους, ώς προκύπτει Ικ Νεαρός τού Αλεξίου Α' τού Κομνηνοΰ®, 

ήτις όρίζουσα τά τής άποδείξεως Ιπΐ δικών άπελευθερώσεως ή διεκδικήσεως 

είς δουλείαν προϋποθέτει δτι αύται κρίνονται ενώπιον Εκκλησιαστικών ή 

πολιτικών δικαστηρίων*. 

9. "Η εϋϋ'ύνη τοϋ ηωλητοΰ διά τά πραν^ατικά έλαττώματα 
τοΰ Λωλ-ηύ'^ντος. 

Έκλ. IX, 1 « *Ά}'ραφος καΐ ηράαις καΐ άγοραοία ίφ* οΐφ- 

δήποτε εΐδει καΐ πράγματι τής τιμής στιχουμένης αυνίοταται άόόλφ τών 

σνί’α^λασσόντων ανμφωνία. "Ηήκα οϋν ή τιμή τφ πράτ^], τό δέ είδος τφ 

ήγορακότι δοΰή, τήν τοιαύτην τιραοιν ίκ μεταμέλου ενός ανιών μή άνα- 

τρέπεσ&αι. Δει γάρ ιόν άγοραστήν ττρό τοϋ συναλλάγματος δι’ ερεννής 

^ Οοά. Τΐιεοά. 4, 7, 1, Οοά. ^ιI51:. 1, 13, 1. Ό ιστορικός Σωζόμενος, 

Εκκλησιαστική Ιστορία I, 9 (εν Μ ϊ^ηβ, Ρ.Ο., τόμ, 67) αναφέρει δτι ό Κωνσταν¬ 

τίνος « τρεις εϋετο νόμους ». Περί τοϋ περιεχομένου τής τρίτης τούτης διατάξεως ούδέν 
γνωρίζομεν, πρβλ. 8&Γ§6ηί:ί, II άΪΓΪίΙο ρΓΪν&ίο ηε11& ΐ€§;Ϊ5ΐ&ζίοηε άί ΟοδΙαη- 

ίϊηο ( 1938), σελ. 61, σημ. 1. 

2 Έν τή Δύσει ή εκκλησία συνήγεν δη οί έν αυτή έλευθερούμενοι έτέλουν ϋπό 
τήν προστασίαν της, βλ. δοΠυρίετ, II άΐτΐΠο ρτΐναίο άβΐ ροροΗ ΟεπυΛπίοΐ®, 

τόμ. I (1913), σελ. 271. Κατά δέ τήν Σύνοδον τοΰ Μ&οοπ (έτους 585), κεφ. 7 

(Μ 3, η 5 1, ΟοΙΙεοΙΐο ΟοηοίϋοηιΐΏ, IX, στήλη 951) οίοοδήποτε ήθελε νά προσβάλη 
τήν έλευ&ερίαν ενός απελεύθερου, εδει νά άπευθυνθή πρώτον είς τόν επίσκοπον, βλ. 
δοΙιυρίεΓ, ένθ’ άνοιτ., σελ. 271 έπ-, ένθα καΐ άλλοι πηγαΙ έκ τοΰ δικαίου τής 
δυτικής εκκλησίας. 

® Ζ&ο1ΐ3ΓΪ&6, τόμ. III, ΟοΙΙ. IV, Νον. 35 (έτους 1095). 

^ Βλ. ίδίρ; τό προοίμιον τής μνησθείσης Νεαράς. 
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δΙΓτά ποανματ,™ εΐαττώματμ .οΰ “'ΓΓγοίωΖίαν 

... ·—«·■« -ϊγ.7γ;2.ζ 

6ώ ^ρό ά,·οβ.οία, περί Ηατ,ώματος ούκ ή.Βίβωο.ν η είε.ργαρα» 

ΒοήΜ«32), Ρ6λ. τόμ. I (1963), οΑ. 261, 
ν»Ιο ωΐ’ΙΐΒΐιμ ιιιεηάιοπΕίε νυ 8 "Εκλογήν καί 
Σόντην Ιν Άρχ. ·Μ.ωτ. Δ,κ.,τομ. 6 ( δαον 

■εήν Εεΐ. ρΓΐν. φαίνεται απσιτουμεν ^ πηγάς, μακράν καί ταύτας 

καί ή ,ταράδοα,ς τοά “^ονΓκτίμένης^ ίγοβαπωληαίας τοΰ ΒΟ.μ. δ.καίοο, 
ευρισκόμενός της εο^ο οοηδεηδ γτΓ,ηονΰ^ ούτω Πρόχειρος Νομος 
-- ή τ,νο. τ.ν^„^ ^ ^.αμ,ίΐ.1.» 

ναι, παι ονιως τ« τηζ ηράσεως ερρωο^αι >. 



276 Νικολάου Π. Μάτση 

γματος εντεϋήναι εν τφ σνμφώνω παρεσκεύασε Ή διαταξις εΐναι σαφής* 

ό πωλητής, πλήν εναντίας συμφωνίας, δεν εύΟΰνεται διά τά πραγματικά 

ελαττώματα του πω?ιηθέντος. 

Ή διάταξις αΰτη τής Εα1ο§·& ριίν&ίΕ 3ΐιο{;α είναι σημαντική. *Αποτε· 

λεϊ ισχυρόν επιχείρημα περί τής έννοιας τής αντιστοίχου διατάξεως τής 

*Εκλογής, πιθανώτατον δ’ είναι δτι ενταύθα ή ρτιναΐα ααοΐα δεν 

ερμηνεύει απλώς την Εκλογήν, άλλ’ αποδίδει αυτό τούτο τό κατά τούς χρό* 

νους εκείνους κρατούν δίκαιον. 

"Οτι τό δίκαιον τούτο τελεί εις άντίθεσιν προς τό ρωμαϊκόν είναι 

φανερόν. Ή επί του θέματος ρωμαϊκή νομοθεσία εχει έν δλίγοις ώς εξής: 

κατά τό αστικόν δίκαιον δ πωλητής ηύθυνετο διά τά κεκρυμμένα ελαττώματα 

τοΰ πράγματος, εάν γνωρίζων ταυτα δεν τά κατέστησε γνωστά εις τον 

αγοραστήν. Κατά τό άγορανομικόν έ'δικτον ΙπΙ πωλήσεως δούλων καΐ κτηνών 

ό πωλητής ηύθυνετο διά τά ελαττώματα και αν ^τι ήγνόει ταΰτα. ΑΙ διατά¬ 

ξεις τοΰ άγορανομικοΰ Ιδίκτου Ιπεξετάθησαν εΐτα επί πωλήσεως παντός 

είδους πραγμάτων*. 

Έλέχθη ήδη δτι κατά τήν Εοΐο&δ ρτΐνειίε 3.\1^ί3^ X, 3 ή έν τφ πρά¬ 

γματι άνακάλυψις κεκρυμμένων Ιλαττωμάτων δεν δίδει είς τόν αγοραστήν 

δικαίωμά τι, πλήν άντιθέτου συμφωνίας. Έν άμέσφ δέ συνεχείςι (Εοΐ. ρπν. 

μμοΐα X, 4) ορίζεται, ώς καΐ έν τή Εκλογή, οτι, Ιάν ό πωληθείς δούλος 

^«τό πρα^έν αώμα») άποδειχθή έ?.εύθερος ή δαιμόνιων, δΰναται νά άνα* 

στραφή ή άγοραπωλησία (« τοντο άναδίδοα&αι»). *Η μόνη συνεπώς Ιξαίρε- 

σις, ήτις γίνεται δεκτή προκειμένου περί πραγματικών ελαττωμάτων είναι ή 

άναστροφή τής αγοραπωλησίας οσάκις άνηκείμενον αύτής είναι δούλος και 

τούτο Ιάν δ δούλος κατέχεται υπό δαίμονας^. Άλλα καί τό τελευταιον τούτο 

δεν είναι σύμφωνον πρός τό ρωμαϊκόν δίκαιον* κατ’ αυτό, ινα χωρήση επι 

δούλων ή αναστροφή, τό πάθος εδει νά είναι σωματικόν* διά τά ψυχικά πάθη 

δεν Ιδίδετο κατ’ αρχήν δικαίωμα αναστροφής®, κατ’ εξαίρεσιν δέ τά ψυχικά 

πάθη έδιδον χό δικαίωμα τούτο, εάν ήσαν απόρροια σωματικού πάθους ^ 

Ή καθιέρωσις ευθύνης τού πωλητοΰ διά τά πραγματικά ελαττώματα 

μόνον επί πωλήσεως δούλων, ουχΙ δέ προκειμένου περί άλλων αντικειμένων, 

1 Βλ. ^δ^3-Κν1η1£β1, ΚόηιίδοΙιεδ ΡπνπίΓβοΙιΙ ( 1935), σελ. 233 έπ. Ή 
έπέκτασις θεωρείται εργον τοΰ Ιουστινιανού, έπιτευχθέν διά παρεμβολών εϊς τά σχε¬ 

τικά κείμενα, βλ. } ό γ 8 - Κ ϋ η 6 1, ενθ’ άνωτ., σελ. 235, σημ. 15. 

3 Άπό άπόψεως ευθύνης διά τά πραγαατικά ελαττώματα ενδιαφέρει βεβαίως 
μόνον ή περίπτωσις καθ’ ήν δ δούλος κατέχεται υπό δαίμονας. 

® Έν τή περιπτώσει ταύττ) δ άγορασχής ε!χε τήν &οίίο βτπρίί τού άστικοΟ 
δικαίου, ής όμως αγωγής προϋπόθεσις ήχο ή παρά τφ πωλητή γνώσις τοΰ ψυχικού 

πάθους, βλ, Ο. 21, 1, 4 § 4. 

^ ϋ. 21, 1, 4 § 4. 
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τήν ν,ατανωγην της τΙς τό δη.ώδε; δίχα.ον, χαί 
έυηνικοϋ δικαίου Τό άττικόν δίκαιον δεν καθιερου ευθυνην δια τα πρ 
γ„^τ,χά ΙΧαττώΗ^τα, τΙμή μδνον εΙς τάς «νοοα^^ησίας δοώων · Ομο,„? 

Ιαί τό έϊΑηνιμτιχόν δίχαων δεν γνωβίζε^ την γεν.χην ευθυνην ην χαθ^ερου 
τό οωμαϊχδν δίχαζαν, οί δέ έΧλην.υτ.χοΙ χάχυροι το.αυτην μνημ 
νευουσ, δ,ά τά έΧαττώματα δοΰΧων, άΧΧά χαί ταυτην υπο ' 

1 ' «’.Αάνεται διά τήν «Ιπαφήν ^ καΐ « Ιεράν νοσον» των δουλών . ^ ^ 

"ή χαΟοέο»ο.ς ί.ς Χ6γου άνμυτροφής τοΰ δτ. δ δοΰΧος 

δαίμονας, οΰ μόνον είνα. αντίθετος χρός ™™'>=“Γ8ΓχΤΐ 3 τ, “ ςφ- 

χοό δ,χαίου. άηά -ί>7;:«:„;:ΓΠ™Κατ·:ντ"νΙΙ 6^ ήγόραοέ τ.ς 

ΓΰΓ:Γοίαν^:— Βΰ^ίο:^,· δη. χαοητήθη τοΰ 
άναοτροφής τής άγοραπωΧησίας διά τά χεχρυμμενα ελαττώματα αυ , 0 

ίΓΓπ;;=ϊχ·» ”4 δούλος κατέχεται υπό δαίμονος κατα οε 8 Ιπίδοασιν άνα- 

τοΛικω , χ, ^ ^ χτ,.,.,χβ,«ΐΛ- και ή Εο1θβ& ρήναΐμ Άποία δεν συμπιπτουσιν, 
ή Συοορρωμαικη Νομορψλο, και η Ετ Κ ^ Λ«·Λ?\ίδρται εΐε τό 
είς ά^φοτέοας §μ»ς είναι χαραχτηριστιχή ή οημασί», 

γεγονός δτι δ δούλος κατέχεται υπό δαίμονος. 

10. εύ-β-ύνη τοϋ 'β'εματοφύλααος, 

■Η ήχο τής ΈχΧογής ρΰθμ^«^5 "Κ ευθΰνης τοΰ θεματοφΰλαχος δίδει 
άφοομήν διά μίαν Ινδιαφέρουοαν χα'ι διδαχτιχήν παραβολήν προ; οχετιχοής 

ορισμούς έτέρων αρχαίων δίκαιων *· 

:!Μ:Γδιά'’τά „εχ;»μμένα έΧαττ^ματα ΐχί άγοραχωληοώς χτην.ν, 

βλ. ΡΓίη^εΗοΐπι ένθ^ επιληψίαν 

. Ρ Γ ί η ρ Η ε ι ο, βνθ “2 ■αιΓαλλων φρονούντων δτι σημαίνει λέπραν, 
τί σημαίνει · ε^αφη * υπάρχει μφ ρή > νΐςδΟΓ έν Αεκγρίοδ, 

άλλων δικαίωμα τρίτου ΕΙς πάπυρον ' λ ^^^ληχής ύπισχνεϊται τήν 

Ζλ 

ύπο δαίμονος^ _ ΓδωΐΒοΙιεβ ΚεοΙιΐδΒυαΙι ( 1880 ), σελ. 

Περί τής ευθύνης του θεματοφυλακος εις τ ρχ 
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Κατά την Εκλογήν ο θεματοφυλαξ απαλλάσσεται τής εύθΰνης λόγφ τής 

εκ τυχηοών^ή άνωτέρας βίας καταστροφής ή άπωλείας των παρακαταχεΰέν- 

των πραγμάτων, εάν όμοΰ μετά των παρακατατεθέντων άπωλεσΟησαν καί τά 
ίδια αυτοϋ πραγματα, Έκλ. XI, 1 « Εί δε και δεήσει συμφοράν τινα εΐτε 
από πνρκαΐας ή και άπό κλοπής έπελ&εΐν οντφ και αυν τοΐς ίδίοις αυτοϋ 

άπολέσϋαι κάκεΐνα, τηρείτωσαν οί άκροαται καί άνέγκληιον τόν τήν 

τοιαύτην παρακαταθήκην εσχηκότα ψνλαττέαθωσαν, ώς άκουσίως αύτά 
άπολέσαντα ». 

Εις το ανωτέρω κείμενον αναφέρονται δυο περιπτώσεις, ή περίπτωσις 

κλοπής (τυχηρόν) καί πυρκαϊάς (ανώτερα βία). άλλ’ ή αναγραφή αύτών 
είναι προφανώς ενδεικτική καί ούχί περιοριστική 

Κατά το ρωμαϊκόν δίκαιον ο Οεματοφυλαξ άπηλάσσετο τής εΰθΰνης εν 

περιπτώσει άνωτέρας βίας, ηύάΰνετο δέ διά δόλον καί βαρεϊαν άμέλειαν. 

Μοναδική είναι ή διάταξις τοΰ χωρίου Ό. 16, 3, 32, καθ’ ο 6 θεματοφιίλαξ 

εΰθύνεται διά τήν εν τοΐς Ιδίοις επιμέλειαν (άΐ1ΐ§:0πΗ3 αυαηι 5αΪ5, οαΐρμ 
ιη οοποΓοίο} 

Έν τή Εκλογή βλέπομεν εϊσαγόμενον τό άκόλουθον στοιχεϊον: τόσον 

Ιπί των τυχηρών δσον καί ΙπΙ άνωτέρας βίας ά θεματοφυλαξ άπαλί.άσσεται 

της εύθυνης, έάν άμοΰ μετά των παρακατατεθέντων άπώλεσε καί τά ϊδια 
αυτοϋ πράγματα. 

Ενδιαφέρων είναι ο παραλληλισμός τής διατάξεως ταΰτης της Εκλο¬ 

γής πρός τους Ιπι τοΰ δέματος ορισμούς έτέρων άρχαίων δικαίων®. 

Κατά τό άρχαιον Ινδικόν δίκαιον, 2, 9 «έάν ή παρακαταθήκη 

τρωτικήν^έκθεσιν τοΰ Ροεΐ έν ΟητηάΓίδε άετ βίΗηοΙο^ίεοΙιβπ ]ηή^ρτηά6ηζ, ίταλ. 
μεταφρ. υπό Β ο π ί & π ί 6 καί Ι.οπ§:ο, τόμ. 2 ( 1906), σελ. 487. 

* Τούτο συνάγεται καΐ έ| Έχλ. X, 1, ένθα προκειμένου περί τοΰ λαβόντος ένέ- 

χυρα δανειστου τά τής εύάύνης αύτοΟ διά τήν άπιόλειαν των ένεχΰρων ρυθμίζονται 
κστα τον αυτόν τρόπον καί λέγεται: < μή δνναμέΐ’ον τον τά τοιαντα κατεσχη?,ότος ενέ¬ 

χυρα λεγειν τι χατα τοΰ δανειααμένον ή διι απώλεοεν αυτά ή έ τέραν τινά προσ- 

φερει^ πρόφασιν, εΐ μήπω αηοδειχ·&ή τοιαύτην ώς εικός έπελ&εΐν συμφο¬ 

ράν, οτε απωλεσεν^ αυτά και σνν τοΐς Ιδίοις απολεαδήναι και τά άλλότριαν. Είς τό 
. τοιαύτην συμφοράν > δέον νά έννοηθη έχ των προηγουμένως έν τώ χωρίφ τούτω 
λενομεχων < έχδρικήν έπιδρομήν ή νανάγιον ϋαλάασης ή και έτέραν τήν οΐανονν 
άφορμήνι>. 

2 Περί τής ευθύνης τοΰ θεματοφύλακος εν τφ ρωμαϊκφ δικαίφ βλ. ΚοΙοπάί 

Γεδροπδ&δίΐίίά ηεΐΐ’&οίίο άεροδίΐί έν δοΓίίίί ^ίυΓ5(3ίοί, τόμ. 2 
(191.2 ), σελ. 91 εκ., είδικώτερον δέ ως πρός τό χωρίον Β. 16, 3, 32, αΰτόθι. σελ. 

10ο επ. Ή εύθύνη τοΰ θεματοφύλακος διά βαρεϊαν άμέλειαν είναι μετακλασικής 
προελευσεως, 1θΓ5·Καπΐ£β1, Εδωίβοΐιεδ ΡΓίν&ίΓεοΙιί ( Ι93δ ), σελ. 222, σημ. 2, 
ΚοΙοπάί, ενθ’ άνωτ., σελ. 98 έπ. 

3 ήδη Κο.?ο1ΐ3ΐίεΓ, ΚεαΙιΐ5νεΓ£ΐθΐοΙιειιά6 δίιιάΐεπ ζιιγ ΟεΗείζ^εΒυπε 
Η&πιηιηΓ3ρΐ3 (1917), σελ. 29. ^ 

•Ανάλεκτα έκ τής Εκλογής των Ίσσύρων 2<9 

άπωλέαϋη όμοΰ μετά τής περτουοίας τού βεματοψνίαν.ος, ή άηόύετα &έΙει 

είναι εις βάρος τον παρακαταθέτου» ^ 

Κατά τό άρχαιον σουηδικόν δίκαιον 6 θεματοφύλαξ δεν εύθυνεται,^ εαν 

τό παρακατατεθέν έκλάπη ή έκάη ή ήρπάγη όμοΰ μετά των Ιδίων αυτου 

πραγμάτων®. , ^ ^ τλ · · 
"Οσον άφορφ τό άρχαιον γερμανικόν δίκαιον, εν Οοάεχ Εαηοιαηηδ 

(περί το 475 μ.Χ.) ϊίεφ- 280 καί 282 {βλ. και Εεχ νίεΐ^οώοηιηι V, 5. 

3 και 5) ορίζεται δτι άν άπωλέσάησαν τά παρακατατεθέντα και ·ί« ^όια 
πράγματα τοΰ θεματοφύλακος, ούτος άπαλλάσσεται πάσης ^ εΰθΰνης' εαν εκ 

τής συμφοράς 0 θεματοφΰλαζ διέσωσε μόνον τά ϊδια, εύθυνεται πλήρως 

?ναντι τοΰ παρακαταθέτου* έάν εν μέρει μόνον διέσωσε τα ίδια, ευθυνεται 

κατ’άνάλογον μέρος* έάν τέλος διέσωσε μόνον τά ξένα, δικαιούται αποζημιω- 

σεως διά τά άπωλεσθεντα ίδια®. ^ β ι:» ι,ι. β 
Έν δψει των ώς άνω όρισμών τοΰ γερμανικού δίκαιου ο 5ΐ;ο556 υπο¬ 

στηρίζει δτι τό γεγονός δη διεσώθησαν τά πράγματα τοΰ Οεματοφυλακος. 

Ινφ άπωλέσθησαν τά άλλότρια, δημιουργεί άμάχητον τεκμήριον περί της αμε- 

λειας αυτό πρόκειται περί τής άρχής τής άίΐΐ&εηίίδ (ΐυ&ι·η 

δυίδ®. « 
Κατά τόν Ι,βνγ αΐ λύσεις Ιρείδονται ΙπΙ τής αρχής του καταμερισμού 

τοΰ κινδύνου μεταξύ θεματοφύλακος και παρακαταθέτου®. 

Κατόπιν δσων Ιξετέθησαν ανωτέρω συνάγεται οτι παραμένει πρόβλημα 

ή Ιστορική ποοέλευσις τοΰ σχετικού δρισμοΰ τής Εκλογής. ’Αποδίδει οΰτος 

κατά Ιδιόρρυθμον τρόπον διατετυπωμένην τήν έννοιαν τής άιΐι&εηΐιμ ςαμπι 

1 Παρά Κ030ΐΐ3ΐίεΓ, ενΰ'* άνωτ., σελ. 29. ^ ,ΐβοο\ 

8 Βλ. V. ΑπιίΓ&, ΝοΓάεετπι&ηίδοΙιεδ 081Ϊ2&ΙΐοηεηΓεο1ι1;, τομ. 1 

3^Μνημονευτέον προσέτι δτι είς συμπίλημα έκ τοΰ ρωμαϊκού καί τοΰ βησιγοτ- 

^ιχοϋ δικαίου συνταγέν έν τή Δύσει τόν 9σν αιώνα καί δημοσιεύσεων 
άεηζί, ϋη οοπιρΐΐ3ζΐοηε όΐ άΐπίΐο Γοπι&ηο ε νιειεοίο (1886 ) εν κεφ 

XVIII άπαντατσι περί τής εύθύνης τοΰ θεματοφύλακος ο ορισμος « ηυοά δΐ βηαπι εί 
αίίβηατη ρβτάίάβνϋ οαΜδατη ηίΗϋ άανβ οοηαίμν». Αλλά και κατα το κανονικόν 

δίκαιον χήο δυτικής έκκλησίας Βοηα βάβε α&εδδβ δΐ, ^ 

νίε εχΒχείεηΙίόηε. άβροήίαε ατηίΒίεϋ^ ( ΟεοτεΙεΙ. ΟτεβΟΓ. 1ιΰ. III, ίιί. XVI ( υβ 

άεροδίΐο) 03ρ· Π, εκδ. ΡΓίεάΰεΓδ). /ΐοκκ\ 
4 δίοθΰε, ΖιΐΓ ΟεδοΜοΜβ άε5 θεαίδοΰβη νεΓίτεεδΓεςΜδ ( 1855), σελ. 

215 έπ.. Ιδία σελ. 218. , .... , 
δ Κο8€ΐΐΕΐτεΓ. ένθ* άνωτ., σελ. 29. Πρβλ. καί^ \ν0Π£ετ εν ΚηΙ. ΥΐδοΗτ. 

ί. Οεδείζε- υ. ΚεοΜ.ςχν., τόμ. 18 (54), Ι919, σελ. 12 επ. μορ,6\ 
6 Ε. Εβνγ, ·\νε3ίΓδηιί8θ1ΐ63 ντιΙ^αΓΓεοΙι!:. Ό&ε ΟΰΙίΕ&ΙιοηεπτβοΙιΙ: (1956 ), 

σελ. 178 έπ. 
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51113 (οα1ρ3 ίπ οοποΓείο), δτε καΐ δεν διίναται νά άττοκλεισδίϊ ή συνίχφεια 

προς τό ρωμαϊκόν δίκαιον, εν δψει του χωρίου Ο. 16, 3, 32 ; η πρόκειται 

έπίδρασις γερμανικών η ανατολικών αντιλήψεων; ή αποτελεί ορισμόν του 

λαϊκού δικαίου, κοινόν καΐ εις αλλα αρχαία δίκαια; 

Έν τελεί τονιστέον δτι καθ’ δμοιον τρόπον διατυπουται εν τή ΈκλογϊΙ 

καΐ ή εύθΰνη του ενεχυρουχου δανειστοΰ ώς προς τά ληφθέντα ενεχυρα, 

Έκλ. X, 1. Δεν ισχύει όμως τό αυτό ώς προς τά αντικείμενα του δανείου, 

προφανώς διότι τής κυριότητας μεταβιβαζόμενης είς τόν οφειλέτην τον κίν- 

δυνον τής καταστροφής ή απώλειας φέρει οΰτος, πρβλ. Έκλ. X, 1 ^ μη 
εχοντος αόειαν του δανειοαμένον έχ&ρικην επιδρομήν η ναυάγιον '&αλάα- 

αης η και έτέραν την οίανοΰν αφορμήν προς διαστροφήν η άναγτογην προ· 

τί'&εαΰ'αι του δανείααντος ». 

IX, Ή μεταξύ των άδελφών αοινοΗχημοσύνη. 

Έν Έκλ. XVI, 2 βρίζονται τά ακόλουθα: 

« ΕΙ δέ καταλειφϋώαιν άδελφοί μετά την τεΧεντην των γονέων α^τών 

καί τις έ$ αυτών στρατεν&η καΐ ό έτερος μεΐνη έν τφ οΐκφ, εΐ μεν ούμφω· 

νον πυιήσουσι μετ* άλλήΧων, τά μεταξύ οότών ατοιχη'&έντα κρατείτιοοαν εί 

δέ άατοιχήτως τούτο ποιήοονσι καΐ μέχρι δεκαετίας μετά τό σζρατεν^ήναι 

έξ αύιών συζήαουοι, πάντα τά έπικτηύέντα αυτοις εϊχε από ρόγας είτε 

άπό καμάτων του κοινού αΰτών οϊκου καΐ απουδής του έν τφ οΐκφ μεί· 

ναντος άδεΧφοΰ ή άδελφών εξ ίσου καΐ έη* ίσης μοίρας κομίζεαΰ^αι αϊτούς. 

Μετά δέ τήν δεκαετίαν έως έτέρων τριών χρόνων ανζώνζων αύτοόν μετ' 

άλλήλων καΐ μετά τούτο ονμβη αύτούς άπ’ άλλήλων διαιρεϋηναι, έπαίρειν 

τόν σΓρατίώττ^ν έξαιρέτως τόν ίππον αΐτον συν τφ σελλογμλίνφ καΐ τφ 

άρματι αυτού και εάν ώς εικός έπεκτήοατο λωρίκιον καί μόνον, τά δέ λοιπά 

πάντα μερίζεο'&αι αύτούς αδελφικώς εξ ΐσου καΐ επ' ίσης μοίρας. Εί δέ 

και επέκεινα τών ιγ χρόνων συζήσουσι μετ' άλλήλων, κα\ εύρεσή τι εκ τών 

μετά ταύτα ρογών αύτοϋ έπικτηοάμενος και σώζεται, και τούτο κομίζεο'&αι 

αυτόν, Τά όέ προνοία ϋ'εού επικτηϋ^έντα αύτφ εκ πρώτης ήμέρας τού οτρα- 

τευϋήναι αυτόν άπό τε σκύλων και φιλοτιμιών καΐ σώζονται καΐ ταύτα 

ομοίως έχειν αυτόν έξαιρέτως ». 

Τό κείμενον τοΰτο είναι σημαντικώτατον, διότι παρέχει άμεσον άπόδει- 

ξιν περί τής ΰπάρξεως του θεσμού τής οικογενειακής κοινοκτημοσύνης καΐ 

δή τοιαΰτης μεταξύ άδελφών *. Ενταύθα δεν πρόκειται άπλώς περί σχέσεων 

1 Ή οικογενειακή κοινοκτημοσύνη αποτελεί {δεσμόν ευρύτατα διαδεδομένον παρά 
τοϊς άρχαίοις δικαίοις, και σήμερον ετι ζή εις τό δίκαιον τοΰ λσοΰ. Πρβλ. τήν έπι- 

σκόπησιν τών διαφόρων δικαίων παρά Ο. Οοΐιπ, ΟεηιεΐηάεΓδοΙι&ίί, ιιπά 
ηο35εη5θΙι&ί£ έν ΖείίδοΙίΓ. £. νβΓ^Ι. Ε,εοΐιίδνρ., τόμ. 13 ( 1889 ), σελ. 1 έπ,,ΚοΙι- 

•Ανάλεκτα έκ της Εκλογής τών Ίσαύρων 
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•ΕΛογής ώ; ΐποχβεωτ,χδν 

μαιι. Διοη αί περιουσιαχαΐ σχέσεις τών αδελφών, 

ϊϋ:, ίι...! *». ί^;* ”;χζ 
!2 νΓ”ΧΪ« * «»! ΧνΓ 
•Γ,ΐΖΰΓί—“Ξ ’=”"·=■ 
Γέ3τε Ικ τού μισθοί τον στρατιώτον (ρίνας) έ- 

τώ οϊκφ άδελφών θέλοοσι διανεμηθή «οχ’ϊαα μέρη' Ιάν λοθτι μ«α χήν δεωε 
Ιν Τ'αχΓτήν διάρ^ιαν Ιτέρων τριών ετών, δ στρατιώτης διχαιοοτα 

νά λάβη έπΐ πλέον τήν πολεμικήν άποσκεσήν αθτοο, τά δε λοιπά 

Ιξ ϊσοτ,· Ιάν παραταθή πέρα τών 13 Ιτών, δ ^^“^Γτημα κτη 
ίΐΐ πλέον τά έκ τών μισθών αύτοϋ κατά το υπέρ τα 13 ετη διάστημά κτη 

θέΙταΓ επίσης τά πολεμικά λάφυρα (σκύλα) καΐ τά Ικ χαριστικής αίτιας 
?:ι;:τΧ)1ριελθόντα είς αύτόν, έστω καί άν εκτήθησαν απο της αρχής 

τής στρατεύσεως*, πάντα δέ τά λοιπά μερίζονται Ιξ ίσου. 

' ~ 8 - ...Λ.. 7 σρλ 167 Διά τό άρχαϊον ελληνικόν δίκαιον 

216, διά τό άρχαϊον ροιμαικον δίκαιον Ατε 8 -^Πανδεκτών γίνεται πολλόκις 
τοώαποΐτ (1962), αβλ. 537. Αλλά και εις χωρία τιον Πανδεκτών V ^ 

λόγος περί τού οοπεοτίΐαω ίτοίοΓηυ.υ, π.χ. Β. 10, 2, 39 § 3, ϋ. 1 , , 

^-.^π’ερί ίνααχνοο τοότοο φαινομένου ίν τφ άρχαίφ Ιλληνικφ κόαμΦ βλ. Η. Β. 

τής στρατεύσεως. 
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*Αξ(α μνείας είναι ή σΰγκοισις της διαταξεως ταΰτης της Εκλογής προς 

τό κεφ. 107 του Έδίκτου του βασιλέως τίον Λογγοβάρδων Ροθάρεως (636· 

652 μ.Χ.). Και έδω υπό καίΙεστώς οικογενειακής μεταξύ αδελφών κοινοκτη¬ 

μοσύνης, ό νομοθέτης αναγκάζεται να ρυθμίση τάς συνεπείας ενδεχόμενης 
στρατεύσεώς τίνος των αδελφών. 

ΕΟίοί. ΡοϋΙιμΓΐ, 03ρ. 167 « Όβ ςηί ίη όαβαηι οοτηηιΐίηβίη 

νβΏ%αη8βνβηί. 8ϊ [^αί^β8 ρθ8ί πιονΙβΜ ραίη8 ίη βαεα οογηπιιιηβ νβιηαη- 

ΒβνίηΙ, βΐ ηηηδ βχ ίρ8ί8 ίη ο})8βςΐίίηΜ τβρί8 αηΐ ^'αάίαίβ αΙι^ιιΟΒ ^βδ 

αά^αΐΒίυβΗΙ, Καύβαί 8ί()ί ίη αηίβα αΙ)8^η6 ροΗίοηβιη [ταίταπι; βί ^ηί 

(ονα8 ίη βχβνοϋηηι αΐί^αίΐ αά^ιιίδίυβΗί, οοηιγηίληβ 80, (ναίτ0)η8 ^χιοά ίη 

οα8α βοηιχηηηβ άΐΥηί8βΗΙ. Εί 8ί ςηί8 ίη 8ΐίρϊ'α86ηρΙί8 (ναίτΟ>ιΐ8 

ϋιίηχ βΰβΗΙ, ΚαΒβαΙ ίη αηίβα οηί (αβίαγη /αβηί κ.τ.λ. β 

Κατά τό εδικτον του Ροθάρεως τά εκ τής στρατιωτικής υπηρεσίας εισο¬ 

δήματα των §ν κοινοκτημοσύνη βιούντων άδελφών εΙσέρχονται είς τό κοινόν 

ταμεΐον' τοΰτο όμως δεν Ισχύει διά τά κτηθεντα Ιν τή ιδιαιτερρ όπηρεσίφ 

τού βασιλέως* ή διά τά εκ δωρεάς (^ειίΓεΙΙηηχ) άτινα παςαμένουσιν άτο- 
μική Ιδιοκτησία. 

“Ότι ή μεταξύ άδελφών κοινοκτημοσύνη τής Εκλογής προέρχεται Ι| 

Ιπιδράσεως γερμανικών Ιδεών εΐναι βεβαίως άποκρουστέον, διότι 6 θεσμός 

τής οικογενειακής κοινοκτημοσύνης δεν είναί τι ’ίδιον τού γερμανικού μόνον 

δικαιου. Αλλά δέν δυναται νά άποκλεισθή τό ενδεχόμενον δτι οί “Ίσαυροι 

εν τή διατυπώσει τής διατάξεώς των ταύτης είχον πρό οφθαλμών άναλόγους 

θρισμούς τού άρχαίου γερμανικού δικαίου. Διότι μεταξύ των δύο διατάξεων, 

παρά τάς επί μέρους διαφοράς και τήν πολυπλοκωτέραν ρύθμισιν τής *Εκλο- 

γής, υπαρχουσι βασικαι ομοιότητες· άμφότεραι πραγματεύονται τό αυτό θέμα, 

την στρατευσιν μέλους τής κοινοκτημοσύνης, άμφότεραι τά εκ τής στρατεύ- 

σεως εισοδήματα θέτουσιν εις τό κοινόν ταμεϊον. 

Ισως ή ομοιοτης νά δφείληται εις απλήν σύμπτωσιν, αλλά δέν δύνσται 
νά άποκλεισθή και τό αντίθετον^. 

1 Πσρατί·0·6ται κατά τήν έκδοσιν τοΰ Βΐυΐιπιε, Εάϊοίιΐδ οείεΓ&εςιαβ Εβη^ο- 
Οε,ΓάοηίΓη ( 1869 ), σελ. 34. 

2 Διότι ή παρά τφ βοσιλεϊ υπηρεσία βασίζεται έπΙ της σχέσεως εμπιστοσύνης, 

δθεν τά έκ τής αιτίας ταύτης κτη·9·έντα δέον νά παραμείνωσιν αποκλειστική ιδιοκτη¬ 

σία τοΰ διά τής εμπιστοσύνης τοϋ βασιλέως τιμη&έντος, βλ. Ρ. άβΐ Οίιιάίοβ, 

1.6 ίΓ&οο6 όί (ϋΓΐΙίο Γ0Π13Π0 πείΐο 16§·§Ϊ Ιοη^οδ&Γάε (1886 ), σελ. 20. 

2 Περί τής έννοιας τής λ. §:3ίΓ6£)ιίπχ βλ. Κ. ν. Αιπίτσ, ΟΓπηθπδδ άεδ 
§:6ηιι. Κεοΐιΐδ (1901), σελ. 18, 80, 156. “Ηδη κατά τήν εποχήν τοϋ Ροθάρεως ή λ. 

σΰτη ισοδυνάμει προς τήν ενώπιον ελευθέρων προσώπων γινομένην καθολικήν δωρεάν, 

βλ. προχείρως Εποΐοίορεάία ΙΙ&Η&πα έν λ, 

^ Παραβολή τοϋ δικαίου τής Εκλογής προς τά δίκαια των γερμανικών φύλων 
δέν έχει γίνει. Τοιαύτη παραβο?.ή έγένετο υπό τοΰ Α δ 1ι 6 η γ η β γ διά τον Γεωργι- 
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12. Τό ηρόβλημα της Ιατοριπης ηροελεύσεως 

τον έν τη *ΕΜλογη δίκαιον. 

Πρό αιώνας καΐ πλέον 6 λνίΐίο, ασχοληθείς εις μελέτην του, ή οποία 

και σήμερον εΐναι λίαν διδακτική καί χρήσιμος, μέ τάς έν τή ^ Εκλογή και¬ 

νοτομίας, απέδωσε ταύτας εις επίδρασιν τοΰ εθιμικού δικαίου ^ Φυσικά 

καθ’ήν εποχήν έγραφε, δέν ήτο δυνατόν νά θέση ν^αΐ νά ζητήση νά απάν¬ 

τηση εις τό ερώτημα ποιας προελεύσεως ήσαν τά έθιμα ταΰτα^ Εις τήν Ιπί- 

δρασιν τού πνεύματος των επαρχιών και των αυτόθι τοπικών εθίμων αποδί¬ 

δει τάς καινοτομίας καΐ ο Ο. Είηίαγ' ή αναρχία, ήης διέκοψεν επί μακρόν 

τήν διοικητικήν Ιπικοινωνίαν μεταξύ των επαρχιών και τής πρωτευούσης 

παρέσχεν ηύξημένην αυθεντίαν εις τάς τοπικάς συνηθείας καΐ παρενέβαλεν 

εμπόδια εις τήν απονομήν τοΰ δικαίου έπι τή βάσει τής “Ιουστινιάνειου 

νομοθεσίας*. ^ , 
Τφ 1336 ό ΖμοΙίδΓί^ε λέγει ότι ή είς τήν Εκλογήν Ιπίδρασις νέων, εν 

μέρει σλαυικών Ιν μέρει γερμανικών, νομικών άντιλήψεων, δέν δύναται νά 

μή άναγνωρισθή*. Άλλ* είς τό περί τοϋ βυζαντινού δικαίου έργον του* δέν 

φέρει άποδείξεις περί τούτου. "Αλλωστε έν τφ θεμελιώδει τούτφ έργΦ του δ 

ΖαοΗαηαε δέν άσχο/^ϊται είδικώτερον περί τήν ιστορικήν καταγωγήν τών 

Ιξελίξεων τού βυζαντινού δικαίου, δσάκις αύται δέν ήδύναντο νά^άποδοθώ- 

σιν είς επίδρασιν τών χριστιανικών άντιλήψεων καΐ τού κανονικού δικαίου, 

κόν Νόμον εν ΙουΓΠ. οί ΗβΙΙ. δΐυά·. τόμ. 32 (1912), σελ. 85 Ιπ., τά πορίσματα 
της δποίας είναι δχι δντως διατάξεις τινές αύτοΰ παρουοιάζουσιν δμοιότητσς προς 

διατάξεις τών Ιε^εβ ΐ53Γ6&ΓοηιΐΏ ( ΕάΐοΙ. Εοί1ι&ΓΪ, Ι*βκ ΒαΓδυηάΐοηαπι, Εβκ 
νΐδίδοΐΚοΓυπι). Πρβλ. και ΒδΙεβΓ, Ιεί άετ ηοτηοε εεοΓδϋίΟδ είη αεεείζ άεδ 
ΚβΐεεΓδ ;α5«ηί3η II ? εν Μαηοΐι. Βείΐτ. ζ. ΡεργηΐδίοΓδοΙι., τόμ. 35 (1945), σελ. 
38, σημ. 1. Άλλα κατά τον ΑδΙιΒηΓη ε γ, ένθ’ άνωτ., σελ. 84, τό γεγονο^ς τούτο 
δέν πρέπει νά ύπερεκτιμάτσι. διότι οΐ συντάκται τοΰ Γεωργικού Νόμου και τών ανω¬ 

τέρω νομοθετημάτων είχον νά άντιμετωπίσωσιν έν πολλοϊς ομοια^ ζητήματα, η δε 
ταυτότης τών λύσεων, άς έδωκαν, δεν υποδεικνύει οτι ελήφθησαν έκ κοινής πηγης. 

Κατά τον Ε - Κ. Μεη&δβτ, ΝοΕεδ δυτ Ιεδ εοάΐίίο&τΐοηδ Βγζ&ηΐίπεδ εΐ: ΓΟοοΐ- 

άεηΐ έν νατιπ! έΐυάεδ όε ότοίί τοιηαίη, 3 ( 1958 ), σελ. 239 έπ., ή συγγένεια ώρι- 

σμενων διατάξεων τοϋ Γεωργικού Νόμου πρός τάς Ιε^εδ δ^ΓδαΓΟπαω οφείλεται 
είς κοινάς ρωμα'ίκάς ρίζας, βλ. καί Β. 5(ίπο£οτνί1;ζ) έν ΒΖ., τόμ. 51 (1958), 

σελ. 254. , . α 
^ Κ. ΐνΐίΐο, ϋδετ είηί^ε Βγζ&ηΐίηΐδοΐιο Κεοΐιίδοοίϊιρβηάιβη αεδ 9*^®” υηα 

ιοίεη έν Εΐΐείη. Μιΐ3. ΐ. ΙπΓΪδρΓ., τόμ. 3 (1829), σελ. 48 έπ., ίδι^ σελ. 

51, σημ. 93, σελ. 75. 
2 Ο, Εΐηΐ&γ, ΗΐδίοΓγ οί ίΐιε Βγζαηΐίηε Ειηρίτε ίτοπι χιό ίο ιοδχ (1853), 

σελ. 38. 
® Ζπο1ι&ΓΪ36 έν τή έκδόσει τών Ροπών ( 1836 ), σελ. 86. 

* Οβδοθΐεΐιΐε άεδ §ΓΪ6θ1ιΐδε1ι - τοιηίδοΐιεη Ε,εείιίδ® (1892 ). 
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ϊσως διότι συνησθάνετο οτι τοιοΰτον εογον απ^τει μείζονα αναπτυξιν των 

περί την ιστοοίαν των αρχαίων δικαίων κλάδων της επιστήμης.^ ^ 

Πρωτοο, καθ’ δσον γνωρίζω, ό Κ^Γδί, καΐ δή παρεμπιπτόντως, διετυ- 

πωσε τήν γνώμην δτι τό δίκαιον τής Εκλογής εμπνέεται κατά μέγα μέρος έξ 
■ Ιλληνικής προελευαεως εθίμωνΉ άποψις περί τής έλληνικής καταγωγη_ς 

τοϋ δικαίου τής Εκλογής αναπτύσσεται επί εδρείας θεμελιωσεως υπο του 

Γ. Μαριδάκη^. ^ ι 
Τήν εκ διαμέτρου άντίθετον γνώμην εκπροσωπουσιν οι Ιλαυοι μελε^η* 

ταί Ύπό τοΰ ΟτοεαΙίΕίΙίοίί πληροφοροΰμεθα δτι ό Τ. ϋερεηεΐίΐι έν ετει 

1886 ύπεστήριξεν δτι ή Εκλογή και 6 Γεωργικός Νόμος δεν άποτεϊ^υσιν 

εΙμή κωδικοποιήσεις των ηθών και των εθίμων των εις τάς Ιλληνικας περιο- 

■ χάς ζώντων Σλαΰων^. 
Διά τούς Βουλγάρους ή Εκλογή δεν αποδίδει ειμή το δίκαιον των προ¬ 

γόνων των^ „ , 
Τέλος κατά τον ΒΓΕηάίΙεοηε ή Ιπίδρασις τοΟ χριστιανικού πνεύματος 

ΙπΙ τής Εκλογής είναι πολύ μεγαλύτερα ή δσον κοινώς, πιστεύεται ^ 

“Οτι τό δίκαιον τής Εκλογής των Ίσαύρων συνδέεται άρρηκτως πρός 

τό δημώδες, Ιλληνικής προελεύσεως δίκαιον, τό Ιπιπολάζον είς τά εύρυτερα 

λαϊκά στρώματα τοΰ 3υζαντινοΰ κράτους, δέν δύναται.καθ’ ήμάς, να γεννηθη 

άμφιβολία. Μία νέα δμως, ύπό τής Ιπιστήμης άπαιτουμένη, ερευνά του 

δικαίου του σημαντικωτάτου τούτου βυζαντινού νομοθετήματος δέον να έξε· 

1 Κ α Γ 3 ϊ, Οηιη0Γί33 άετ ΟββσΙιίοΙαΙε άεβ αηυεηΐΒοΙιεη ΚεοϊιΙεβ έν 

ΖείΙδαΙΐΓ. ί. νεΓδΙ. ΚβΛεετν., τόμ. 20 ( 1907 ), σελ, 110. _ ^ 

2 Γ. Μαριδάκη, Τό άστικόν δίκαιον βν τσΐς Νεαραΐς των βυζαντινών αυτο- 

κρατόρων ( 1922 ), ρεδδίιη. τ, ι,* ι >7 ι 
3 Η Οτοδοΐιβίιοίί, Είη Πεηΐίπιδί άεδ θαΙ^δηδοΗβη Κεοΐιΐβδ (Ζαΐεοη 

8υάηΐ Ι-ίυόειη) έν ΖείΙδοΙίΓ. ί. νεΓβΙ. Κεοδίβ^., τόμ. 33, σελ. 165, σημ._33. 'Ο 

Ο Γ ο δ ο 1ι & ο ί ί μάλιστα, αύιό&ι, άνέλαβε χαΐ νά έκμαιεύση σχετικήν υκερ των από¬ 

ψεων τούτων γνώμην τοΰ ΚοΙίΙεΓ. Άλλ' αΐ έκ των προτέρων έκφερόμεναι γνωμσι, 

έ| οΙασδήποτε νομικής αύ&εντίας καί αν προέρχωνται, δεν δύνανται να^ γινωσι δεκτα^. 

ή μελέτη τοΰ δικαίου τής Εκλογής είναι Ιργον πολύ δυσχερέστερον η οσον αρχικως 

φαίνεται, προϋποθέτει δέ μακράν καί είδικήν περί τό άντικείμενον ενασχολησιν. ο 

δέ ΚοΙιΙβΓ δεν εΐχεν ειδικόν άντικείμενον των ερευνών του το βυζαντινόν δίκαιον. 

4 Τοιοΰτον είναι τό περιεχόμενον των εργασιών τοΰ Αίείεδίβν ( βλ. ανωτ , 

σελ. 264, σημ. 1), ώς πληροφορούμενα έκ των βιβλιοκρισιών έν τή Β.Ζ.,τομ.28 

(1928 ) σελ. 231, τόμ. 32 ( 1932 ), σελ. 247. Ώ; πληροφορούμεθα υπο του δ ρ α 1- 

8 6γ. ΕΈοΙο-υβ άεδ Ιδανηεπδ (1929 ), σελ. 106, σημ. 1, έτερος Βούλγαρος, ο 

Ν. Β 1 & ? ο β V, δέν δέχεται τήν έπίδρασιν τοΰ σλαυικοΰ δικαίου, διατυπων την γνώ¬ 

μην διά μίαν πιθανήν έπίδρασιν τοΰ αραβικού δικαίου. 

δ Ργ. ΒΓ&ηάϊΙβοπε, Α ρΓοροδΐίο άί ηη Γβοεηΐε ΙΛγο Οτεοο δυΐ άιπίΐο 

οίνίΐε ίϊΐζπηΐΐηο εν ΕίνΐδΙει ΙΐίΐΗαπα ρετ 1ε δοίεπζε §ΐηΓΪάίε1ιε, Ν.δ.,χόμ. 1(1926), 

σελ. 397. 
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•ΑνατοΙΒ .ο)Λ«.9έντ»ν ™ν δκόχοο.αεν τών ΐπο- 

-ο... 

δικαίου τινός υπό ετερου. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 

οι »ο,ό.ς τή. —\ "4γ:::γ 
μον πηνήν, «ΡΙ.. ήμΒτέβον μείετην εν Εφημέριοι της 

Νομολογίας, τόμ. 74/75 ( 1955 - 1 ), αε · ^ γεομαν.κόν δίκαιον καρουαιά- 
2 -ΕΙ έτόοοο πεμί τοΰ ν'νονοτος οτι το α^ιον^ϊ 

δΙ^^οΓτΤβλ^ΒΤο—<1· ' 

(1931), σελ. 6. 
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Ένφ εξέδιδον τον ύμνον Ρωμανού του Μελφδοΰ «εις οσίους μονα¬ 

χούς άσκητάς και μοναζούσας » * παρετήρησα δτι είς πολλά χειράγραφα, τά 

οποία δεν ^σαν Κοντακάρια, έσφζετο κείμενον τού ύμνου ΙπΙ π?^ον τού κον¬ 

τακίου και τού α' οϊχου. Τούτο μέ παρεκίνησε ν* αρχίσω την ερευνάν εις 

διάφορα χειρόγραφα περιεχοντα κείμενα ακολουθιών διά νά συλλέξω τά έκεϊ 

τυχόν ύπάρχοντα κείμενα ύμνων. ’Ήρχισα άπό τούς κώδικας τής Βατικανής 

Βιβλιοθήκης (Ροηάο ναίΐοαηο) και Ιπεξέτεινα την ερευνάν είς τούς κώδι¬ 

κας τής Βιβλιοθήκης ν&ΙΙίοδΙΙι^ηα*. Διά τήν εργασίαν είς τήν ώς άνω 

Βιβλιοθήκην ήκολούθησα τήν έξης μέθοδον. ’Έλαβον άνά χεϊρας τον κατά¬ 

λογον χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τόν συνταχθέντα ύπό Ε. ΜεγΗπι*, 

δταν δέ συνήντων τάς Ινδείξεις Κοντάκιον, Μηναίον, *Ύμνος, Εύχολόγιον, 

Παρακλητική, Τρίφδιον, Πεντηκοστάριον κλπ. ή άπλώς Ακολουθία ή άλλο 

λειτουργικόν κείμενον άνεζήτουν τό άντίστοιχον χειρόγραφον. Άπ’ Ικεϊ άντε- 

γραφον τό κείμενον σημείων τινα διά τήν λειτουργικήν χρήσιν τού κωδικός, 

τήν θέσιν τού ύμνου κλπ. 

Πολλάκις ή έρευνα έτερματίζετο άνευ τινός άξιολόγου άποτελέσματος, 

διότι ή ένδειξις τού καταλόγου 'άφεώρα είς μουσικόν κείμενον ή άλ?ια εϊδη 

λειτουργικών ποιητικών κειμένων π?.ήν κοντακίων. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις 

κατά τάς οποίας ολόκληρος ύμνος επρόβαλλεν άπό κώδικα περιέχοντα μόνον 

κανόνας ή απλά μηναία ή κείμενον τελείως διάφορον τών ποιητικών και των 

ύμνων. "Άλλοτε πάλιν είς διάφορα φύλλα, τά όποια είχον δεθή προς ύπο· 

στήριξιν τής ράχεως κωδικός τίνος καί προήρχοντο άπό άλλους κώδικας πολυ¬ 

τίμους, υπήρχε κείμενον ύμνων. 

Κατ" αυτόν τόν τρόπον κατώρθωσα νά συλλέξω 72 ύμνους. Έξ αυτών 

σφξονται άλλων τά κοντάκια * μόνον καΐ άλλων έπΙ πλέον δ α' οίκος. Άλλων 

^ Ρωμανού του Μελωδοΰ, "Υμνοι, τόμος Γ', 1957, σσ. 287 - 353. 

2 Λατινιστί ν&ΙΙίοοΠ&ηο., ιταλιοτί νοίϋοβίΐί&ηδ. 
2 Ε. Μ&Γίΐηί, Οβί&ΐο^ο (1ΐ Μαηοεοτΐΐτί Ο-Γβοί εείδτβπίί ηβΙΙβ ΒϊύΙίοΙβοΙιε 

ίΙ&Ιίαπο, Υοΐαπαο Ιί, Μϊΐ&πο 1902. Οαίπίο^αε Οοάΐουπι ΟΓαεοοηχιιι ς,ιιί ίπ ΒίΜίο- 

ΙίιεοΗ. ν&1Ηθ6ΐ1&π& Κ,οιπ&ε ΕάδετναηττίΓ, σσ. 1-271. 

^ Διά τούς ορούς κοντάκιον, οίκος κλπ. πβ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Εισαγωγή 

1].. 

ί 
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όμως οφζετα. έν-τενέστεοον χείμενον. Κατόπ.ν όλων αϊτών, χαΐ όσων πατω- 

Χω βΓδε..βο0ν, βεωοώ όχαραίτητον τήν χα^γραφήν - 

χατά 3.βλ.ο«ιίχα5 χατώογον τών «μνων τών Χ 
χονιαχαβίων χώδιχας. Τ6 χράγμα είχεν ηδη σημε.ωσει ο Σ,_Ευστοατ.α 

ίί·ηο' “Ηδη δτε πΜον εχομεν περιγοαφάς των Πατμ.αχων χονταχαρι 
7 ^ 912 χαί 2 8) ώ τώ Σ.ναϊτ.χών 925, 926 χαΐ 927 χαΐ προβΧέχετα. 

ό:.“;ΐ/τοΓμε6εχο:;:ο; τόμον, τών "Υμνων τοΟ Ρωμανοδ Με.φδοσ 

βά Ιγομεν πεο.γοαφάς χαΐ τών λο.πών, χα.ρός να στςαφη χα. πςο, αυ η 
τήν χακόιΊηνσιν ή ερευνά. Δώ της περαιτέρω Ιχδιδομενης περιγραφής παρ 

;ΐ τΠρίσμαΙ τ% έρτϊνης είς τήν Βα» ιχεΙΙ.ανήν ΒιβΙιοδηχην, .,ω δ 

Ιτοίμην περιγραφήν τών ίίμνων τών σιρζομενων εις χειΡογραφα του Ροη 

ναϋοαηο τής Βατιχανής ΒιβλιοΟήχης χαΐ έλπίζω συντομως να ολοχληρω^ 

X "ρευνανίς τάς ΒιβΧιοβήχας τής Ρώμης, δέν ίπάργ.ουν μονον ς 

τήν Ρώμην Βίβλιοδήχαι χειρογράφων. Όμολογω οχι προ^/ειται περί χ - 

δου- έργασίας, ή όποια διίναται έωχιστα ν’ αποδωση. Ομως μονον μετά 

τήν χαταγραφήν χαΐ τών είς δίλα, πλήν τών χονταχαρίων, λειτουργιχα βιβλ « 

εϊοισχομένων δμνων ΰά είμεθα είς ΰέσιν νά ε’ιπωμεν τήν δριστιχην ί^ξιν 

Ιπι τή' ΰμνογραφίας. Ή μέθοδος τήν όποιαν ήχολοόθησα είναι, νομίζω, ή 
π Γ ΧΖ ^λά δέν ύπάργουν πάντοτε άχριβεΐς χατάΙογοι των χειρο- 

“ΓΒιίΧχΙ ΧοΓόταν ϊπάρχουν «-τό;,™ ^ή 
κάνεις βέβαιος τί Ιννοεϊ ό καταίογογραφος υπό τήν ενδειξι Μ 

ΤΖίΔον^Ι ή δν οίτος, προερχόμενος ποέέάχις Ικ των Λ»-»-;;;; 

δών έδωκε σημασίαν είς κείμενον «μνου. Αϊτό σημαίνει ότι ή περιγραφή 

ϊΓμ!::! νά^ γίνη διά μικροταινιών, άέέά άπ’ εϊθείας 

φων.Ό περιγράφων τοϊ; ϊμνους δέον νά σημειωνη τήν "’ΧΓ'; 

ήκολούθησε καί, έστω καΐ άρνητικώς, να διδη εις την εισαγωγή ς ^ 

θμοϊς όλων τών κωδίκων, τους όποιους ήρεϊνησεν. Τουτο θα 
άσφαλιστικήν δικλείδα δι’ ένα μέλλοντα ερευνητήν, εις τροπον ώστε γ 

οίίΙτί ούτος τί ήοευνήθη καΐ νά μή ερευνήστ) τα αυτα χειρόγραφα. ^ 

ΕΙς τήν Βιβλιοθήκην νμΙΚοοΙΙίαηα θρεϊνησα τους υπο τα οτοιχε^α 
Β14 Β22 Β35 Β86, Β 128, Ο 28. Ο29, Ο34 (ΙΠ ), 046, Ο 110, _ 

ΓοΗ; πΐό) Β22, Ε54, Ε65, Ρ 25, Ρ 33, Ρ56, 0 74, Β32, ΑΙΙαοα 

Ιχιν, ΑΐΖοί ΧΟΙΙ. ΑΠαοοί ΟΧΕ κώδικας. Έκ τούτων ευρον κείμενα 

είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμος Α', τεύχος Βϊ εκδοαις δεύτερα, Ή βυζαντινή 

η ς'Ρωμανός 6 μελφδδς καΐ τά ποιητικά αϊτοΟ ίργα, 

’^^^^-ο'Χς-νΖων· χρησιμοποιείται καΐ είς τήν σχεδογραφίαν, διά τά χειρά- 

γροφα δηλ. τά περιέχοντα γραμματικά γυμνάσματα. 
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ύμνων είς τούς κώδικας Β22, Β35, Ε54, Ε55, 0 74, Κ.32, και ΑΙΙ&,οοί 

ΕΧΙν. 
Οι πλεϊστοι των ερευνηθέντων κωδίκων ανήκουν εις τούς ιβ -ιγ αιώ¬ 

νας. Ιδιαιτέρα σημασία πρέπει νά δοθή εις τον Β 35 ( παλίμψηστον) του 

οποίου τό άρχαιότερον κείμενον εις γραφήν μεγαλογράμματον ανήκει εις τον 

ι' αι. καΐ περιέχει τμήμα ύμνου. Τό παρεχόμενον κατωτέρω κείμενον δεν 

είναι τό μόνον σφζόμενον. Δυστυχώς λόγφ ελλείψεως ακτινών X δεν ηδυνη· 

θην νά άναγνώσω καΐ νά περιγράψω π?^ήρως τα σιρζομενα. Ο,τι παοεχω 

είναι εκείνο τό οποίον ήδυνήθην νά άναγνωσω ιδιοις ομμασιν. Το εν¬ 

διαφέρον τού κωδικός είναι δτι παρέχει το πρώτον γνωστόν σφζομενον 

κείμενον ύμνου. Χαρακτηριστικόν δτι παρεχει « ΚονΤακιον» και οχι « Κον- 

δάκιον », 
Σημασίαν διά την ύμνογραφίαν εμφανίζει και ο Β22- Εις τον κώδικα 

αυτόν άκριβώς πρό τού ανακλώμενου των οικων (μόνον, όχι δε και των 

κοντακίων) σημειοΰται αΝ' και άλλοτε αΝα”ι μόνον δε είς τον ύμνον 18 

σημειοϋται αΝα"^/. Ή σημεΐωσις αύτη είναι συνεπής καθ* ολους τούς 

ύμνους τούς περιεχομένους είς τόν κώδικα πλήν 3^ εκ των 37. Πώς ερμη¬ 

νεύεται άράγε αύτή ή συντομογραφία ; Σημαίνει « άναψωνεΐ (6 λαός) » ή 

« άνακρόζβί» ; Διατί δμως δχι « άνακλώ/ιενον » ; Ή παρά τφ ΙΒί» υμνιμ 

συντομογραφία δδηγεΐ περισσότερον πρός αύτήν τήν άποψιν. Αν πράγματι 

σημαίνη τό τελευταΐον, πρέπει νά θεωρηδή άσφαλής και μόνη άνταποκρινο- 

μένη πρός τά πράγματα ή μαρτυρία τού Σουίδα* « άνακ^αιμενον, το άπ^^χον- 

μενον. ^Ως Ιπ\ τού κύριον *Ρωμανον τον Μελφδον" γάρ ύηάρχείζ τό 

φως τό άττρόσιτον». Πάντως ή συντομογραφία αύτή δέν δύναται να αντα- 

ποχρίνεται είς τήν λέζιν ^ έφνμνιον ». Διά τον ορον * ο,νακλίομενον » έγραψα 

και άλλοτε^ καΐ έπιφυλάσσομαι νά επανέλθω. Πρός τό παρόν σημειώ οτι ή 

μαρτυρία τού Β 22 είναι σημαντική. 

Ό κώδιξ Ε54, π?νουσιώτατος είς κανόνας καΐ μάλιστα πολλοί των 

οποίων περιέχουν καΐ β' φδήν (μολονότι είναι των μηνών Δεκεμβρίου, Μαρ¬ 

τίου, *Απριλίου), σπανίως παρέχει κοντάκιον και α οίκον μετά την ς· ιρδην. 

Παοέχει δμως τό « Χί αγγελικοί προτιορενεσ&ε δννάμεις» υπό ακροστιχίδα 

^ Αίνος ταττεινον Ψωμανον εις τά Γενέϋλια·» εις τά στιχηρά τής κε' Δεκεμ¬ 

βρίου μετά τήν φδήν τού κανόνος. Παραδίδω δμως κατωτέρω περιγρα¬ 

φήν τού κειμένου θεωρήσας τούτο άναγκαιον μεχρις οτου δειχθή οτι το 

ποίημα αυτό τού Ρωμανού ανήκει πράγματι είς τα στιχηρα και δεν είναι 

ύμνος τού οποίου εξέπεσε τό κοντάκιον. 

^ οι ύμνοι οΰτοι είναι οΐ εξής· 6, 17 καΐ 31. 

2 Πβ. Τά Κοντακάρια τής Πάτμου, ό ύπ’ άριθ·. 213 κώδιξ, έν Ρωμσνοϋ τοϋ 

Μελιρδοΰ, "Υμνοι, τόμ. Β', 1954, σο. σο' - σοβ . 

19 ■ 11 -1958 
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Οί χώδικες Ε55 χαΐ Ε32 παοα&ί&ονν πάντοτε « Κοντάκιον^ καί ποτέ 

Ό κώδιξ ΑΙΙ&αοί ΕΧΙν παρουσιάζει τό εξής ενδιαφέρον. Συνήθως εις 

τήν φαν καί έναντ. τοϋ Κοντακίου σημε.οΰται αρ. Έφ- δοον ή_ου«ομογθα- 

φία αύτη άναφέοεται είς οίκου; τίθεται συνήθως έναντι του β η γ και απ 

νίο,ς του α'. ΕΙς τδν γ' οίκον τού ύμνου 71 σημειοΰται ευκοινεστεοον «_αΜ ι·· 
Σημαίνει λοιπδν « άο,ή », . «ί;ίετα. ν ,· ΕΙς τήν αποήιιν αυτήν άγει το γεγο¬ 

νός ότι οπού ή συντομογοαφία αύτη ϋπάοχα, συνήθως αρχίζει το διηγημα- 

τικόν μέρος τού ύμνου. ^ , - ίο 
Έκ τής παραθέσεως των κειμένων παρατηρείται οτι εκ των 1 κοντά 

κίων καί 13δ οίκων τά 14 κοντάκια καΐ οί 13 οίκο, ήσαν μέχρι τουδε άγνω¬ 

στοι δλλοθεν, -Αλλά καΐ τά κείμενα των λοιπών εμφανίζουν πολλας διαφοράς 

ούτως, ώστε νά παρέχουν αρκετόν φιλολογικόν ένδιαφερον. Επι πλέον, οσα 

άνωτέρω έσημειώθησαν περί συντομογραφιών κλπ., δεικνύουν ποσας πολυ¬ 

τίμου; πληροφορίας είναι δυνατόν νά έχωμεν δια την υμνογραφιαν και Ικ 

τής καταγραφής τών είς άλλα χ/φα, πλήν κοντακαρίων ευρισκομένων ύμνων. 

Κατά τήν καταγραφήν τών ύμνων ήκολουθησα τό έ|ης σύστημα.. Α ^ 

γράφω πρώτον τόν άριθμόν τοϋ κώδικος και κατόπιν τά λοιπά στοιχεία 

(Μεμβράνινοςήχαρτφος, φύλλα, αΙών). Περαιτέρω παρέχω στοιχεία τινα 

περί τοϋ περιεχομένου τού κώδικος, καί, ίφ’ δσον περιέχει λειτουργικόν ποιη¬ 

τικόν κείμενον, πληροφορίας περί τοϋ είδους του (^ 

σματα) καί τής θέσεως, όπου εύρίσκεται τό κοντάκιον (εφ δσον δέν υπάρχει 

ώς συνήθως μετά τήν ς-' φδήν). Διά περισσοτέρας πληροφορίας παραπέμπω 

είς τόν κατάλογον τοϋ Ε. Μ πΠίηί'. Τήν ήμέραν τής Ιορτης άντιγραφω 

έκ τοϋ κώδικος, αλλά παραπέμπω μόνον διά τους υμνους εις Ιοίια.^ Εφ όσον 

δ περιγραφόμενος ύμνος ίπάρχει είς τά μέχρι τοϋδε -™μμενα κοντα¬ 

κάρια τής Πάτμου ( 212 και 213) Μ Ρ παι Ο), του Σινα 925 ( σ), 926 (ε) 

και 927 (Σ)* καθώς και τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης της Μόσχας 437 

(ιη)* παραπέμπω έκεϊ διά τών Αντιστοίχων Αριθμών. Αί παραπομπαι αυται 

Ισχύουν καΐ διά τάς γενομένας έκδόσεις, ώς καί άλλης φύσεως σημειώσεις τας 

όποίαο έθεσαν οί περιγράφαντες τους ώς άνω κώδικας κοντακίων. Εφ οσον 

τά κείμενα τών κατωτέρω περιγραφομένων ύμνων δεν παραδιδονται δια των 

Ι Ε. Μ&Γίΐηΐ, ενθ·’ άν. , ,, τ' ττ 
2 Μάρκου Ν. Ν α ο υ μ ί δ ο υ - Π α ν α γ. Γ. Ν ι κ ο λ ο π ο υ λ ο υ,_ Τα Κον¬ 

τακάρια τής Πάτμου (Κώδικες 212 καί 213 ΙΑ' αίώνος). εν Ρωμανού του Μελφδου. 

^'^™^’Νιχολάου Α. Λιβαδάρα, Κονδακάρια του Σινά (κώδικες 925, 926, 

927 ), εν Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ, "Υμνοι, τόμ. Γ , σσ α' ■ υξ . _ 
4 ΑωίΐΙοοΗϋ, ΚοπάμΜ] ν’δΐ'οΐοΐιβδί^οπι ηοάΐιηηιΐίδ XII - ΧΙΠ ροτν 

^ορΐεϊ ΜοδΙίονεΙϊίοΐ εγηοάαίιιοί ύϊ^Ηοίβίϊί Νο 437, Μοο1:ΐ)& 1879. 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 2ΠΟΥΔΩΝ 'Ετβδ ΚΗ' 
19 
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ώς άνω κοντακαρίων, ά?νλ* υπάρχουν εις τά έντυπα λειτουργικά βιβλία 

είναι εκδεδομένα η άπ?ιως γνωστά εξ άλλων κωδίκων» παραπέμπω εκεί*. 

Δι’ ιίμνους αγνώστους άλλοθεν σημειώ, δτι είναι άγνωστοι εν ολφ ^ εν μερει. 

Διά τά ανακλώμενα των οϊκων ούδέν σημειώ εφ’ οσον δεν διαφέρουν 

πραγματικώς, οΰχΐ μόνον συντακτικώς. Έσημείωσα επίσης καΐ τας διαιρο* 

ρους γραφάς των περαιτέρω έκδιδομένων κειμένων ύμνων από των γνωστών 

εκδεδομένων κειμένων των περιγραφών ενδεικτικώς. Διά παρενθέσεων σημειώ 

τάς εν τη ωςι γραφάς. Επίσης ανέπτυξα τάς συντομογραφίας σιωπηρώς. 

Μετά τό τέλος τής περιγραφής επέταξα πίνακας κοντακίων (προοι¬ 

μίων), οϊκων, ανακλώμενων και αγίων. Έσημείωσα δμως μόνον οσα δεν 

υπάρχουν είς τους αντιστοίχους πίνακας Ν. Λιβαδάρα-Γ. Μοραγλή*. 

Ή ΰπαρξις εκεί των στίχων των ύμνων (κοντακίων, οϊκων, ανακλώμενων) 

ή των ονομάτων τών άγίων δεν σημαίνει δτι είναι άγνωστα άλλοθεν, άλλ* δτι 

δεν υπάρχουν είς τούς ώς άνω πίνακας. Τόν τρόπον αυτόν τής συντάξεως 

τών πινάκων Ιθεώρησα καλύτερον διά νά φθάσωμεν κάποτε διά τών άλίνηλο- 

συμπληρώσεων είς πλήρεις πίνακας ύμνων (κοντακίων, οϊκων, άνακλωμένων) 

καΐ άγίων διά τών χειρογράφων. "Οπου πρόκειται περί στίχου ή άγίου 

ΰπάρχοντος είς τά κοντακάρια τής Πάτμου ή του Σινά, άλλά μή άνευ- 

ρισκομένου εΙς τούς ώς άνω πίνακας, παρέπεμψα και είς τόν αντίστοιχον 

άριθμόν. 

(Ρώμη). 
ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

^ Διά τών ελεγχον τών εκδεδομένων ή μή ύμνων εχρησιμοποίησα επι πλέον 
βοηθητικώς καΐ τό υπό εκδοσιν ίηοίρίίβπυιπ τών έκκλησιασιικών ποιητικών κειμέ¬ 

νων τής δεσποινίδος Ε. ΕοΙΠετί, την οποίαν καΐ έντεϋθ·εν ευχαριστώ. 

2 Νικολάου Α. Λιβαδάρα, έν0·’ άν., σσ. τκα' - τλα' (αγίων ), τλβ' - τμγ' 

(προοιμίων), τμδ'- υκε' (οϊκων) καΐ υκς'- τμβ' ( « εφυμνίων » ). 
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α) Β 22' 

Μεμβράνινος, αιώνος ιγ', φύλλα 180. ^ ^ 

Μηνιαίον μηνών 

άρχή κάθισμα, ΓδΥΓ. ^ 

α'. -Α,χί, 

6αΙου »οιβΑ5 ίιμ,&ν τοϋ Στυλίτου παί Μηατς τω 
άγίων μαβτύβων Καλλίστου, ΕύσταϋΊου. Εβμογένους 

τών άγίων μ' γυναικών. 

1. Κονδ{άκιον), ηχοζ β'■ <*/ύίό^ελον). 
4γ Τά άνω ζητών τοϊς άνω συναπτόμενος 

καΐ άρμα πυρές τον οτΟλον έργασάμενος, 

δι’ αότοΟ συνόμιλος 
τών άγγέλων γέγονας, δσιε, 

οόν αότοίς Χριστφ τίξ) βεφ 
πρεσβεύων άπαόστως όπέρ πάντων ήμών. 

'Ο οΐχος®. 

ΤοΟ Συμεών τόν άμεμπτον βίον... 

•Υπάρχει είς σ 1 και Σ 3. 

ΜηνΙ Σομτ(ομβιΙτμ) β'. ΤοΟ άγίου ΙοΒομά^τυΒος Μάμαντοι 
καΐ τοϋ όοίον Ίωάννον τοϋ Νηατευτον. 

2. Κονδ{άκιον) /λ Π^ό,· «'Η Πα,&ένο,...^. ^ 

ί 7ν Έν τη μβόφ, άγιε, τη έκ θεοΟ σοι δοθειση 
τόν λαόν σου ποίμανον έπΙ νομάς ζωηφάρους, 

Θήρας δέ τούς αοράτους καΐ άνημέρους 
σύντριψον Οπό τούς πόδας τών σε ύμνούντων, 

δτι πάντες οΐ" έν κινδύνοις 
προστάτην, Μάμα. θερμόν κεκτήμεθα. 

<Ό οίκος). Πράς- « Τψ Έόέ/ι... »· 

Ό προγνώσχης θεός προορών σου τό τελειον... 

■Υπάρχει είς ο 2 καΐ X 4. ΕΙς ο 2, καΐ X 4 6 οίκος ώς δεοτερος. 

ϊ Ε. ΜεΐΓΪΐηίι ενύ-’ άν., σσ. 8-10. 

2 Έν τή φςι σημειοί3ται· « αυ'η »· ^ 

3 Είς σ 2 δεν ύπάρχει ή λέ|ις· « ο* »· 
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ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ γ'. Τοϋ οσίου πατρός ήμών Θεοκτίστου 

και τοϋ άγίου Ιερομάρτυρος “Ανϋ'ίμου. 

3. Κονδάκιον. ηγ__ος δ'. Πρός· «*0 ΰψω'&είς Ιν... ». 

ί. ΙΟν Έν ίερεΟσιν εύσεβώς δίαπρέψας 

και μαρτυρίου τήν βδόν διανύσας 

τά των είδώλων Ισβεσας σεβάσματα 

πρόμαχος γενόμενος της σης ποίμνης, θεόφρον, 

διό σέ καΐ γεραίρουσα μυοτικίδς έκβοα σοΓ 

Ικ τδν κινδύνων ρΰσαί με άει 

ταϊς σαΐς πρεσβείαις πατήρ ήμών, "Άνθιμε. 

("Ο οίκος). Πρός' « Γαλιλαίο.... ». 

Ένθείς μοι γνώσιν θεϊκήν τον ζόφον τής άγνοιας... 

Υπάρχει είς σ 3 καΐ Σ 5. 

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ε'. Τοϋ προφήτου Ζαχαρίαν τοϋ ^Γατρός 
τοϋ Προδρόμου, 

4. Κονδάκιον. Ήχος γ'. Πρός' «Ή Παρθένος σήμερον...». 

ί. 15γ Ό προφήτης^ σήμερον καί ίερεύς τοΟ 'ϊ'ψί.στου 

Ζαχαρίας τέθεικεν® ό γεννητής τοΟ Προδρόμου 

τράπεζαν τής προφητείας πιστούς Ικτρέφων, 

πώμα^ δέ δικαιοσύνης πάσιν^ κεράσας 

διά τοΟτο τελειοΟται 

ό μέγας μύστης θεοΟ τής χάριτος. 

Ό οίκος. Πρός· « Τήν Έ0εμ Βηβλεέμ... ». 

Τήν τοΟ νόμου σιγήν6 Ιεράρχης δέδεκται... 
"Υπάρχει είς Σ 10. 

( Έν τή ά'Ο) ωα ί. 16γ). Μηνι Σεπτεμβρίφ ζ'. Μνήμη τον γεγονώτος β·αν- 

ματος υπό του άρχιστρατήγον Μιχαήλ εν Κώναις (δίο). ζήτει τήν άκολον9ίαν 

αυτής είς τήν η' νοεμβρίον μηνός ήγουν είς το παλαιόν μήναιον). 

ΜηνΙ Σεητεμβρίφ ς'. Τοϋ αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου 

επισκόπου Γορτύνης καί της Κρήτης, 

"Ομως τό κοντάκιον άναφέρεται εις τούς άσωμάτους. 

^.Κονδάκιον εις τους άσθ3μά{τους).^Ι1χος γ'.Πρός'ΗΠαρ&ένος σήμερον,..», 

ί. 18γ Των άγγέλων προήρυτος(;) καΐ αρχιστράτηγος ώφθης, 

^ πρεσβύτης, Σ 10, 

2 πρόκειται, Σ 10. 

3 πόμα κώδιξ. 

^ πάντας Σ 10. 

° πηγήν Σ 10. 

1 
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τής Τριάδος Ινθεος καΐ λειτουργός άνεδείχθης. 

Έδειξας έν πολέμοις τό τής αξίας σου κράτος, 

γέγονας έν κινδύνοις τοΐς άνυμνοΟσί σε φύλαξ 

έν άύλιύ παρουσία, 

ό μέγας άρχων τών άσωμάτων χορών. 

'Ο οίκος. Πρός' « Τήν Έδέμ Βηθλεέμ..·^ . 

Έν άνοίξει, Σωτήρ, στόματος άναξίου μου... 

τό άνακλώμενον διά πρώτην φοράν. 

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ζ'. Τοϋ άγιον μάρτυρας Σώζοντας. 

6. ΛΓοι·ι5άπιον {Ήχος δ'). Πρός- <^Ήπεφάνης σήμερον...», 

ί. 25γ Τών μαρτύρων γέγονας τίμιον κλέος 
καΐ τφ κόσμψ έλαμψας τών Ιαμάτων άστραπας 

ώς έκ ΘεοΟ πλουτιζόμενος. 

Σώζων παμμάκαρ, λιταΐς σου φρουρών ήμ«ς. 

(*0 οίκος). Πρός' «Τή Γαλιλσίςι... ». 

Τόν άνατείλαντα φαιδρώς έν τή σεπτή καΐ θείφ... 

Μαρτυρεϊται τό πρώτον τό κοντάκιον καί δ οίκο;. 

ΜννΙ Σεπ,εμβαΙΦ ζ'■ Το -Γετεβανία; Θεοτάμον. 

7. Κονδάκιον. *Πχος δ . 

£ 28ν Ίωκ/εΙμ. καί "Αννα 4νει5ιομίρ* 4ΐ«ν[ας 
καΙ ’Αδάμ. κκΐ Εδα Ικ τής φθορκς τοΟ θανάτου 
ήλευβερώθϊΐσαν, άχραντε, έν τή άγια γεννήσει σου. 

Αύτήν έορτάζει καΐ ο λαός σου, 
ένοχής τών πταισμάτων λυτρωθείς έν τψ κράζειν^σοι* ^ 

ή στείρα τίκτει τήν Θεοτόκον καί τροφόν τής ζωής ήμων. 

'Ο οίκος. 

*Η προσευχή δμου καί στεναγμός... 

"Υπάρχει είς σ 5 και Σ 16. 

Μννι ΣεπτεμβαΙφ #'· Τών άγιων μαΐ δικαίων Ιωακείμ καί" Ανννς- 

8. Κονδάκιον. ("Ηχος β'). Π^ς' ιΤά άνω ζητών...·.. 

£. 35ν Εϋ-ρραίνεται > νΰν ή Άννα τής στειρώσεως 

1 Βιΰ·λεεμ κώδιξ. 

2 όνειδιομον σ 5. 

3 ευφρένεται κώδιξ. 
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λϋθεΐσα δεσμών καΐ τρέφει τήν πανάχραντον 

συγκαλοΟσα άπαντας άνυμνήσαι τάν δωρηοάμενον 

έκ τ^ς νηδύος αύτήί * τοΐς βροτοΐς * 

τήν μόνην μητέρα καΐ άπείρανδρον. 

*0 οίκος, Πρός' « Τράνωσόν μου... ». 

Ή τών δεσμών τής πρίν άτεκνίας... 
Υπάρχει βΙς σ 6 και 2 17. 

ΜηνΙ Σεητεμβρίφ ια'. Τ^ς άγίας Θεοδώρας. 

9. Κονδάκιον. {^Ηχος β'), Πρός' ^ Χορός * Αγγελικός, 

£. 40γ Τήν νύκτα τών παθών έκφυγοΟσα, θεόφρων, 

προσήλθες νοητώς τφ ήλςφ τής δόξης, 

άσκήσει νεκρώσασα τής σαρκός τά σκιρτήματα. 

"Οθεν γέγονας όπογραμμδς μοναζόντων 

καΐ άνόρθωσις τών ύποπεπτωκότων έν βιφ 

διό σέ γεραίρομεν. 

(Ό οίκος). (Πρός' « Τράνωοόν μου... ■»). 

ΤοΟ ήλίου μέν δύναντος 6 άρχέκακος... 

Τό Κοντάκιον μορτυρεϊται Ικ τοΟ Βατοπεδινοΰ κώδικος 1041 (πβ. 2. Εύστρα· 

χιά δ η V, ενθ·* άν., σ. 208 ) καΐ τοΟ Μηναίου. *0 οίκος διά πρώτην φοράν. 

ΜηνΙ Σεητεμβρίφ ιγ', Τά Εγκαίνια τής άγίας *Αναστάαεως 

Σριστοϋ τον Θεόν ήμαν καΐ τον άγιον Ιερομάρτνρος 'Ολβια” 

νοΰ καΐ τών αϋν αύτφ, καΐ χσν άγιου Κορνηλίου^ τον έκατον~ 

τάρχου. (Τό κοντάκιον ευρίσκεται εις £. 166ν. ΟΙκος δέν σφζεται). 

10. Κονδάκιον. Ήχος δ'. 

£. 166ν *Ως τοΟ άνω στερεώματος τήν εΟπρέπειαν 

καΐ τήν κάτω συναπέδειξας ώραιότητα 

τοΟ άγ(ου σκηνώματος τής δόξης σου, Κύριε, 

Κραταίωσον αύτόν * εΣς αΣώνα άΣώνος 

καΐ πρόσδεξαι ήμών τάς έν αύτφ 

προσαγομένας σοι δεήσεις 

διά τής Θεοτόκου, 

ή πάντων ζωή καΐ άνάστασις. 

1 αντοΐς κώδιξ. 
2 τους βροτονς κώδιί 

^ Κορνιλίον, κώδιξ. 

^ αυτό σ 8. 
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.γ„.,,ετ ε.ς φ Β. Πβ. "ί’ΐϊ 

βΙ”:«τ";^ν ·θ\βταν„ή χμί ΚορνηΗοτ δέν μμρμδίδοντα. δτά τ^ν χοντμμαρίφν. 

Μ„νΙ τί'- Ή ίίψο,οτς «δ ξωο^ο.οϋ Στανβον. 

11. Κονδάκιον. Ήχος δ'. 

ί, 49ν Ό ύψωθεΐς έν τφ Σταυρφ έκουσίως 
τή έπωνύμφ σου καινή * πολιτεία ^ 

τούς οΕκτιρμούς σου δώρησαι*. Χριστέ δ θεός. ^ 

Εΰφρανον έν τή δυνάμει σου τούς πιστούς βασιλείς ήμών 

νίκας χορηγών αύτοϊς κατά τών πολεμίων, 

τήν συμμαχίαν έχοντες τήν σήν, 

ί. 50γ δπλον I ειρήνης, άήττητον τρόπαιον. 

'Ο οίκος- Πρός' « Τή Γαλιλαίΐ} τών Ή^νών... 

'Ο αετά τοίτον οδρανόν άρθείς έν παραδείσφ... 

•γπάρχε. είς σ 9 χαΐ 2 23. Έτέβη πίοοόμο.ον δ.ά τούς οϊμοτ,ς, ένφ πι,όμε.τμε 

περί Ιδιομέλου. 

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ ιε\ Τοϋ άγιον μάρτυρας Νικήτα. 

12. Κονδάκιον. Ήχος β'. Πρός' <^Τά άνω ζητών... 

ί 60γ Τής πλάνης τεμών τό κράτος τή ένστάσει σου 
καΐ νίκης λαβών τό στέφος έν τοΤς άθλοις σου, 

τοΐς άγγέλοις, Ινδοξε, συναγάλλει®, 

Νικήτα φερώνυμε, 

σύν αύτοϊς Χριστφ τφ θεφ 
πρεσβεύων άπαύστως ύπέρ πάντων ήμών. 

'Ο οίκος. (Πρός' Τράν{ωσόν μον... 

Γνώσιν τήν σήν ένθείς τή ψυχή μου... 

«Υπάρχει είς σ 10 και 2 24. 

ΜηΗ ΣεπτΒμβ8ΐ<» Τής άγίας καΐ «ανουφήμον μάβζνβοςΕύψημΙας. 

13. Κονδάκιον. Ήχος δ'. Πρός- φ'Ο δψο,ϋ-ε',ς έν τφ {Στανρφ)...ν. 

£. 62ν Έν τή άθλήσει σου καλώς ήγωνισω 
καί μετά θάνατον ήμάς άγιάζεις 
ταϊς τών θαυμάτων λάμψεσιν^ πανεύφημε, 

1 καί ννν κώδιξ. 
2 ϊη ενίρΟΓ ϋηεπηΐ· Δώρησε κώδιξ. 
3 ανναγάλίη κώδιξ. 

4 βλνσεοιν σ 11. 
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"Οθεν σου τήν κοίμν}σιν τήν άγίαν δμνοΟμεν 

π^στε^ παρ^στάμενο^ ^ έν τω θε^(ρ ναω σου, 

δίϊως ^υσθώμεν νόσων χαλεπών ^ 

καΐ τών θαυμάτων τήν χάριν άντλήσωμεν®. 

Ό οίκος. Πρός- « Γαλιλαίον... ». 

Τής πανευφήμου 6 ναός παράδεισος έδείχθη .. 
Υπάρχει είς σ 11, 2 25 χαΐ Σ 397. 

[Μ·ηνί Σεπτεμβρ£φ ιζ’. Των άγιων μεγάλων μαρτύρων Πί· 

ατεως, Έληίδος καίΑγάπης καΐ τής μητρός αύτών Σοφίας. 

Εις ί. 65γ μετά τήν ς-' φδήν χώρος κενός ανάλονος διά το κονδά- 

κιον. Γράφεται μόνον* « Κονδ. »). 

{ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ Τοϋ όσιον πατρδς ήμών ΕύμενΙου 

έπισκόπου Γορτύνης. Εϊς Γ 67γ μετά τήν ς-' φδήν χώρος άνάλο- 

λογος διά τό κονδάκιον). 

ΜηνΙ ΣεπτεμβρΙφ Τοϋ άγιον ΕύσταύΊον* 

καΐ τής συνοδίας^ αύτοϋ, 

14. Κονδάκιον. {Ήχος β'). Πρός- « Γά άνω ζητών... ». 

ί. 72ν Τά πάθη ΧριστοΟ σαφώς μιμησάμενος 

ί· 73γ καΐ τούτου (βίο) πιών^ πιστώς | τό ποτήριον 

κοινωνός, Εύστάθιε’, 

κ«ί τής δόξης μέτοχος® γέγονας, 

παρ* αύτοΟ τοΟ πάντων θεοΟ 

λαμβάνων έξ Οψους στέφος άφθαρτον 

Ο οίκος. Πρός· «Τράνωσαν μου·». 

Τμνον μοι δώρησαι ώς οίκτίρμων... 
Υπάρχει εις σ 12 και Σ 29. 

ϊ κατα(ρεν·γοντΒς σ 11. 
2 ψνχιχών α 11. 

® άντίσωμεν κώδιξ. 
^ Ενοτα·9·είον κώδιξ. 
° οννοδίας κώδιξ. 
® ηιών κώδι|. 

^ Εΰατάϋείε κώδι|. 

® ανγκΙηρος σ 12. 

® την ϋεΐαν δύναμίν σ 12. 

ο Θεός μου σ 12, Σ 29. 
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ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ κγ'. Ή σύλληψις τοϋ ΙΙροδρό(μον). 

15. Κονδάκιον. {Ήχος α'). Προς' «Χορός αγγελικός». 

ί. 80ν Εύφραίνεται ’ λαμπρώς Ζαχαρίας δ μέγας 

σύν τή πανευκλεεί® Ελισάβετ συζύγφ®, 

καρπόν κομιζόμενοι^ Ίωάννην τον Πρόδρομον, 

δν δ άγγελος εύηγγελίσατο χαίρων 

καΐ οί άνθρωποι® τιμώμεν άξιοχρέως®, 

ώς μύστην τής χάριτος. 

"Ο οίκος. 

Τό ιερόν Εύαγγέλιον άναπτυξωμεν... 

•Υπάρχει εις σ 13 καΐ Σ 31. 

ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ κδ'. Τής άγιας πρωτομάρτνρος 

καΐ Ισαποατόλου Θέκλης. 

16. Κονδάκιον. Ήχος β'. (Πρός' «Τά Άνω ζητών»). 

ί. 83γ ΤρωθεΙσα τήν σήν καρδίαν, καλλιπάρθενε, 

τφ πόθφ Χριστού μνηστήρος κατεφρόνησας 

καΐ πυρός κατετόλμησας 

τών Θηρών τε στόματα Ιφραξας 

καΐ σωθεΐσα Ιπέμενες 

£. δ3ν τόν Παύλον 1 ζητούσα ^ Θέκλα πρώταθλε. 

*0 οίκος. Πρός' «Τράνωοόν μον». 

Τπό τού Παύλου μαθητευθεΐσα... 

Υπάρχει είς σ 14 και Σ 32. 

ΜηνΙ Σεητεμβρίφ «ς-'. Ή μετάστασις τοϋ Άγιον "Ιωάννον 

τοϋ Θεολόγον. 

17. Κονδάκιον. ^Ηχος β’. Πρός' « Τω Θεω από μήτρας... ». 

£. 89γ Ποταμούς έξηρευξω θεολογίας 
έκ βυθού έξαντλήσας άκαταλήπτου 

καΐ τοϊς έν κόσμφ τρανώς άνεκήρυξας 

^ ΒΌψρένεται κώδιξ. 

2 πανενκλεή κώδιξ. 

3 ανλΙόγω σ 13. 

4 άξίως συλ?.αμβάνοντες α 13. 

5 οί ουρανοί α 13. 

6 άίί«>χρ«ως κώδιξ. 
ζηλοναα σ 14. 
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συν τφ άνάρχφ ΠατρΙ δμοούσιον, θεολόγε άπόστολε, 

δοό 6πέρ ήμδν δυ(σώπει) τον Κύριον. 

*0 οίκος. Πρός' « Τράνωαόν (/ίΟϋ)... ». 

Μέγας Χριστού ’ ό ιερογράφος... 
Τό κοντάκιον μορτυρεΐται διά πρώτην φοράν. *0 οίκος εις σ 16. Εις Σ 36 ώς 

β' οίκος υπό τήν επιγραφήν «'ΆλΙος οίχο;». Πβ. και άρ. 62 τής παρούσης περί- 

γραφής. 

{ΜηνΙ Σεπτεμβρίφ κ·&\ Τοϋ οσίου πατρός ήμών Κυριακοϋ 

ήγουμένον τοϋ Σουκά (δίο) καΐ του άγιου μάρτυρας Καλλί- 

ατου. Μετά τήν ς' φδήν του κανόνας (ί. 95ν) χώρος κενός ανά¬ 

λογος διά τό κοντάκιον). 

ΜτινΙ ΣεητεμβρΙφ λ'. Τοϋ αγίου ιερομάρτυρας Γρηγορίου τής 

Μεγάλης Αρμενίας καί τής άγίας μάρτυρας ^ΡιψιμΙας. 

18, Κονδάκιον. (*Ηχος β'). Πρός' « Τους Ασφαλείς καΐ &εηγόρονς κή- 

ρυκας... ». 

£. 98γ Τδν εύκλεί) καΐ Σεράρχην άπαντες, 

ώς άθλητήν τής άληθείας σήμερον, 

οΣ πιστοί* έν φδαΤς καΐ όμνψδίαις εύφημήσωμεν 

Γρηγόριον® ποιμένα καΐ διδάσκαλον, 

Γρηγόριον τάν^ φωστήρα τόν παγκόσμιον. 

Χριστφ γάρ πρεσβεύει® τοΟ σωθήναι ήμάς. 

Ό οίκος. Πρός· « Τράνωαόν μου τήν γλώτταν... ». 

Τούτον τάν μέγαν έν άθληφόροις... 
Υπάρχει είς Σ 40. Τό όνομα τής άγίας Ριψιμίας δεν πσραδίδεται είς τά ^ιέχρι 

τοΰδε περιγροφέντα κοντακάρια. 

ΜηνΙ Όκτωβρίφ α'. Τοϋ άγίου Αποστόλου Άνανίου. 

19. Κονδάκιον. Ήχος β’. Πρός’ « Ι’ήν έν πρεσβείαις... ». 

£. ΙΟΙν Ό έν πρεσβείαις θερμότατος® άντιλήπτωρ 

και τοΤς αίτούσιν ταχύτατα ’ είσακούων 

δέξαι τήν δέησιν, Άνανία, ήμών 

1 Μ. νηάρχων Ιερ. σ 16, Σ 36. 
2 ννν εν φδαΐς Σ 40. 
3 τον γρηγορον Σ 40. 
^ ιον οίη. Σ 40. 
2 ττρεσβενεις Σ 40. 
® ·ϋ·ερμώτατος κώδις. 
^ εγγύτατα Σ 42. 
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καΐ τόν* Χριστόν δυσώπει τού έλεήσαι άπαντας, 

τόν μόνον έν άγίοις δοξαζόμενον. 

(Ό οίκος). (Πρός’ Τράνωαόν μου...^)· 

Τφ φωτισμφ τής έλλάμψεώς σου...*. πϊ. χόν οΐχον 
•Υπάρχει είς Σ 42. Τό άνακλώμενον δεν μαρτυρειται α.ν 

τό άνακλώμενον είναι- < ά /ώνα? - άναπανόμενο, 

Μη^Ι ·Οκζωββία> ν'- Τοϋ άγιον Δ,ογνοΙον τοϋ -ΑΒΟοπαγΙτον. 

20. Κονδά.ων. Ήχο, .λ. δ·. Πβό,· . Τ» δηεβμάχω οτβοτηγω... τ. 

{ 106ν Τάς ούρανίους διαβάς πύλας έν πνεύματι, 
μαθητευθείς τφ 6πέρ τρείς ούρανοός φθάσαντι 

άποστόλφ, Διονύσιε, τών άρρήτων 
έπλουτίσθης πάσαν γνώσιν καΐ κατηύγασας 

τούς έν σκότει τής άγνοίας καΐ έλάμπρυνας 

διό κραυγάζω σοι, πάτερ παγκόσμιε. 

('Ο οίκος). 

"Αγγελος Ιξ ούρανών άρεταΐς χρηματίσας... 

•Υπάρχει είς σ 19 ^ 2 44. Τό άναμλώμβνον μαρτυρείτα. τ6 πρώτον. ΕΙς 

Οίμον ιό άνακλώμενον· . ΧοΓρ·, οά,.^ πο,εο-ομ..·. 

ΜητΙ -Ομτωβιίφ ε'. Γδ. άνίων μαίιτύ^ων Μαμέλχ^ν,^ίΣαΒΜ 

21. /ίον«π,ον. (Ήχο, δ'). Π,ό,· τ’Ο ίψ.&τΙ, Ιν τφ (Σταν^φ...) τ. 

ί. 111γ ΟΕ άγώνες σου, σεμνή, καΐ τά έπαθλα, 

οΐ Εδρώτες, άγνή, καΐ τά αίματα 

τού διαβόλου -^σχυναν^ τά τρόπαια. 

Χριστόν γάρ τόν νυμφίον σου έκ καρδίας ποθούσα, 

ού μάστιγας, ού θάνατον δι’ Αύτόν έπτοήθης, 

άλλ’ άνετέθης δλη τφ βεφ 
ττίο άφθαρσίας φορούσα τόν στέφανον. 

Μαρτυρειται το πρώτον. Τά ονόματα τών αγίων δεν παραδίδονται εις τα κον¬ 

τακάρια. 

ΜητΙ ·ΟκτωββΙα> ζ'- ^οϋ άγίου ά^τοοτόίου Θοιμα. 

22. Κονδάκιον. (Ήχος δ'). Πρός- τ’Εηεψάνης... τ. 

£. 114γ Ό σοφίας χάριτι® πεπληρωμένος, 

1 Χρ^δ. Τ. I. ά μ. ίν άγ. άναηανόμενος Σ 42. 

2 έχΧάμψεως Σ 42. ,η ' -τ· λα 
3 άγ. χαδενδοντας διό κράζω σοί' Χαΐρε σ 19 και Σ 44. 

4 Γοχοναν κώδι|. 

5 χάριτος σ 20. 
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ώς^ Xρ^στοΟ άπόστολος κ«1 ύπηρέτης άληθής^ 

έν παρρησία® έβ.όησε· 
Σύ μου όπάρχεις Θεός τε και Κύριος ^ 

"Ο οίκος. Πρός' « Γαλιλαία». 

Τον τοΰ Κυρίου μαθητήν καί μέγαν μυστολέκτην... 
Υπάρχει εις σ 20 και Σ 46. 

ΜηνΙ *ΟκτωβρΙφ ζ'. Των άγίων μα^τύ^α)ν Σε^γ^ου χαΐ Βάκχον» 

23. Κονδάκιον. Ήχος β'. Πρός' « Τά άνω ζητών... ». 

{. 116ν Τον νοΟν πρός έχθροϋς άνδρείως παρατάξαντες 
τήν πασαν αύτδν άπάτην κατελύσατε 
και τήν νίκην άνωθεν 
είληφότες μάρτυρες, πανεύφημοι, 

όμοφρόνως άνεχράζετε ® 

καλόν καΐ τερπνόν τό συνεΐναι θεφ. 

(*0 οίκος). Πρός' <ι.Τράνωαόν {μον...). 

Έν οΟρανοΤς, Χριστέ, κατοικοΟντες... 
Υπάρχει είς σ 21 καΐ Σ 47. 

Μ-ηνΙ ^Οκτωβρίφ η'. Τής όοΐας Πελαγίας. 

24. Κονδάκιον. (^Ηχος β'). Πρός· « Τά άνω ζητών...». 

ί· 119γ Τό σώμα τό σόν νηστείαις καταστίξασα (δίο)® 

άγρύπνοις εύχαίς τόν κτίστην ίκετεύουσα’ 

διά τάς πράξεις, ένδοξε®, 

δπως λάβης τελείαν® συγχώρησιν 
καΐ έδέξω τήν άφεσιν 
όδόν μετανοίας όποδείξασα 

'Ο οίκος, « Τράνωσόν μον την γλώτταν... 

"Οσοι τόν βίον^^ έν άμαρτίαις έμολυνατε δεύτε... 

1 ό Χρ. σ 20. 

2 άληϋ’ώς σ 20. 

^ μετανοία σ 20. 

^ Χν γάρ υπάρχεις Θεός μον σ 20. 

δ άνεκράζεται κώδιξ. 

® καιατ^Ιασα Ρ 2. 

κα&ικέτενες Ρ 2 και ικέτευες σ 7. 

8 διά την αμαρτίαν οου σ 7, όίά γάρ τάς πράξεις αον Ρ 2. 
2 τελείαν την ανγ. Ρ 2. 

10 ΰπ. ήμΐν σ 7, Σ 19, Σ 49, Ρ 3, 

11 Ό Ρ δέν σημειοΐ προσόμοιον. 

12 “Οσοι εν βίφ εν άμ. σ. 7, Σ 19, Σ 49, Ρ 3. 

-Υμνοι (Κοντάκια) σιρζόμενα είς χ/φα τής Βαλλικελλιανής Βιβλίο^, τής Ρώμης 301 

Υπάρχει είς Σ 49 και Ρ 3. Άποδιδόμενον είς όσίαν Θεοδώραν είς σ 7 και 

Σ 19. ΕΙς Ρ 3 ώς β' οίκος. 

ΜηνΙ Όκτωβρίφ ^'· Τοϋ άγιου άηοατόλου Ιακώβου τον Άλφαίου. 

25. Κονδάκιον. Ήχος πλ. δ'. Πρός' <^Ής άπαρχάς της ψύοεως...:». 

£. 121γ ό μαθητής καΐ φίλος σου καί μιμητής τοΟ πάθους σου 
τή οικουμένη Θεόν σε έκήρυξεν ό εύκλεής Ιάκωβος. 

Ταΐς αύτοΟ Εκεσίαις έξ έχθρών παρανόμων 
τήν έκκλησίαν σου και πάσαν πόλιν σου 
διά τής Θεοτόκου συντήρησον, 

πολυέλεε. 

(Ό οίκος). Πρός' ΐί Αυτός μόνος υπάρχεις... » ^ 

'Ρειθρα λόγων® παράσχου μοι, Κύριε,... 
•Υπάρχει είς Σ 50. Προσηρμοσμένον διά τήν έορτήν τοΟ άγιου Φιλίππου είς 

σ 46, 2 89 καΐ Ρ 54. 

ΜηνΙ Ήκτωβρίφ ιβ'· Τών άγΙων μαρτύρων ΙΙρόβον, Ταράχον 
καί ^Ανδρονίκου. 

26. Κονδάκιον. Ήχος β ®. 

£. 127ν Τριάδας ήμΤν τήν δόξαν έμφανίοαντες, 

£. 128γ γενναίοι Χριστού όπλΤται 1 καλλιμάρτυρες 
Ιν σταδίφ σήμερον κραταιώς ήλέγξατε® 

άπασαν τών τυράννων άθεότητα 
τή πίστει γενναίως έναθλήσαντες. 

{‘0 οίκος). Πρός' « Τράνωσόν μου... » ®. 

ΟΕ απλανείς άστέρες Κυρίου... 
•Υπάρχει είς σ 23, Σ 53 καί Ρ 6. Είς τά κοντακάρια αύτά ό οίκος ως β 

οίκος τοΰ υμνου. 

ΜηνΙ Όκτωβρίφ ιδ'. Τών άγίων μαρτύρων Ναζαρίσυ, Γερ- 

βαΰΐον, Προτααίου καΐ ΚελοΙου. 

27. Κονδάκιον. Ήχος β'. Πρός- « Γά άνω ζητών... 

£. 132ν Λαμπτήρες φαιδροί φανέντες θείοι μάρτυρες, 

1 Ό Ρ δέν σημδίοϊ προσόμοιον. 
2 «Η γραφή «λόχων» πιστοποιεί τό όρδόν τοΰ παρά Σ 50 

σ46. Ρ 2. 
3 ·0 Ρ 6 μελίζει πρός « Τά άνω ζητών 
* και μάρτυρες σ 23. 'θεΐοι μαρτυρεί Ρ 6· 
δ σύν Τ^άχφ Πρόβας τε και Ανδρόνικος ηλεγξαν α 23, Ρ 6- 

β *0 Ρ 6 δέν σημειοΐ προσόμοιον. 

«λόχον», λόγον 
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τήν κτίσιν φωτΙ θαυμάτων καταυγάζετε, 

νοσημάτων λυοντες τήν βαθεΐαν νύκτα έκάστοτε 

καΐ Χριστφ τφ μόνφ θεφ 

πρεσβεύοντες άπαύατως δπέρ πάντων ήμών. 

Ό οίκος. Πρός' « Τράνωοόν μου.., » 

'Ωζ φωταυγεΤς καΐ θείοι φωστήρες... 

Υπάρχει είς Ρ 8. 

ΜηνΙ *ΟκτωβρΙφ ις’» Τον άγιου Αογγίνον του έκατοντάρχου, 

28. Κονδάκίον. Ήχος δ'. « Έτιεφάνης αήμερον τ.η οικουμένη... ». 

£. 136ν Εύφροσύνη γέγηθεν ή Εκκλησία 
έν τή μνήμη σήμερον τοΟ άοιδίμου άθλητοΟ 

Λογγίνου άνακράζουσα* 

26 μου τδ κράτος, Χριστέ, καΐ κραταίωμα. 

('Ο οΊκος). Πρός' «.Τη ΓαλιλαΙρ..."»^. 

Τάν ούρανόν σκότφ πολλφ καΐ γήν τε σειομένην... 

Υπάρχει είς Σ 59 και Ρ 9. 

ΜηνΙ Ήκτωβρί<ρ ί?'. Τοϋ προφήτου Ώαηέ. 

29. Κονδάκιον. (^Ηχος δ'). Πρός' ^Ήπεφάνης αή{μερον). 

Φωτισθέντες πνεύματι τψ παναγίφ 
τά τής γής πληρώματα καταφωτίζετε ^ άεΐ 

ταΐς τών θαυμάτων λαμπρότησι, 

μάρτυρες θειοι, άγγέλων συνόμιλοι. 
Μαρτυρεϊται τό πρώτον. Τό ονΌμα τοΰ προφήτου δεν ποραδίδεται διά των 

μέχρι τοΰδε περιγροφέντων κοντακαρίων. 

Μ-ηνΙ Ήκτωβρίφ ιν'. Τον άγιον άποοτόλου καΐ εύαγγελιατοϋ Λονχα, 

30. Κονδάκιον. Ήχος β'. Πρός' « Τους ασφαλείς και ^εοψ&όγγονς... ». 

£. 141γ Τδν αληθή τής εδσεβείας κήρυκα 

καΐ μυστικόν^ τον άπορρήτων ρήτορα, 

τόν αστέρα τής Εκκλησίας 

Αουκάν τδν θειον εύφημήσωμεν' 

1 'Ο Ρ 8 δεν σημειοΐ προσόμοιον. 

2 ΕΙς Ρ 9. 'Ο μετά τρίτον ουρανόν. 

3 σιωμένην κώδι|. 

^ καταφωτίζεται κώδιξ. 

5 μυατικών κώδιξ. 
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ό Λόγος γάρ αδτόν έξελεξατο 
ιιΰν Παύλφ τφ σοφφ Εθνών διδάσκαλον, 

ό μόνος γινώσκων τα έγκάρδια. 

{Ή οί-κος). Πρός' <ι.Τράνωαόν μου...'»^. 

Γνώσιν πλουτήσας τήν άνωτάτω... 

Υπάρχει είς σ 26, Σ 62 και Ρ 10. 

Μηνϊ ’Οκτωβρίφ Τον άγιον μάρτυρας Αρτεμίου. 

31. Κονδάκιον. Ήχος β'. Πρός' <ιΤους ασφαλείς... ». 

£. 145γ Τόν εύσεβή καΐ στεφηφόρον μάρτυρα 
τόν κατ’ έχθρών νίκης άράμενον τρόπαια® 

σανελθόντες έπαξίως έν όμνψδίαις" εύφημήσωμεν. 

Αρτέμιον τόν μύστην τής χάριτος, 

£.ν 145 θαυμ(άτων) τόν δοτήρα πλουσιώτατον 
πρεσβεύει γάρ Κυρίφ &πέρ πάντων ήμών. 

Ό οϊκος. Πρός' « Τράνωσαν... ». 

Τίς τούς άγώνάς σου Ιξαρκέσει... 

Υπάρχει εΤς σ 27, Σ 64 και Ρ 12. 

ΜηνΙ Ήκτωβρίφ «ο'. Τοϋ όσιου 'Ιλαρίωνος. 

32. Κονδάκιον.Ήχοςγ'. Πρός' «'Η ΠαρΗνος σήμερον τδν (ύπερούσιον)...». 

£. 148γ 'Ω; φωστήρα άδυτον τοΟ νοητού σε ήλίου* 

συνελθόντες σήμερον άνευφημοΰμεν έν Ομνοις 

καΐ τούς έν σκότει® τής άγνωσίας 

άπαντας άναβιβάζων πρός θειον ύψος, 

'Ιλαρίων, διό βοώμεν' 
Χαίροις® πάντων τών άσκητών ή κρηπις. 

Ό οϊκος. Πρός' « Τήν Ήδ'εμ Βη·9λ{Εέμ)... 

Έρασθε'ις τοϋ Χριστού τά θεία παραγγέλματα... 

*0 ΰμνος είς σ 28, Σ 65 και Ρ 14- 

1 *0 Ρ 10 δεν σημειοΐ προσόμοιον. 

2 οτέφος σ 27. 
3 αννελρόντες εν νμνωδίαις σ 27. 

4. άδ. ι» Έκκ).ηοία σ 28. 
5 ελαμψας τοϊζ εν τψ σκότει σ 28, Ρ 14. 

6 ’β χαίροις, ηάτερ, των Ρ 14. 

Βτόλ. κώδιξ. 
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ΜηνΙ ^ΟΗτωβ^ίφ χν'* ^ον άγιου άποατόλου ^Ιακώβου 
τοϋ άδελφο'&'έου. 

33. Κονδάκιον. ^Ηχος δ'. Πρός- «"Ο υψω&είς εν τφ Σταυρω... ». 

ί. 152γ Ό του Πατρός μονογενής θεός Λόγος 

έποδημήσας πρός ήμας έπ* έσχατων^ 

τών ήμερων, Ιάκωβε θεσπέοίε, 

πρώτον σε άνεδειξεν τών Ιεροσολύμων 

ποιμένα καΐ διδάσκαλον καί πιστόν οίκονόμον 

τών μυστηρίων των πνευματικών* 

δθεν σέ πάντες τιμώμεν* Ιακώβ. 

{‘0 οϊκος). (Πρός· « Τη Γαλιλαί^...». 

Τδν γόνον σε τοΟ Ιωσήφ καΐ “Ιεροσολύμων... 
•Υπάρχει είς σ 30, 2 68, Ρ 17. ΕΙς 3 103 καί 2 290 προσηρμοσμένον είς 

Μαρίαν την Μαγδαληνήν, με διάφορον α' οίκον. Τό άνακλώμενον είς τον οίκον 

< ...Ιάκωβε ». 
( Άπό ί. 154 Ιως ί. 162 σώζονται μόνον τά κάτω ήμίση τ<δν φύλλων. "Εν άνω 

ήμισυ μόνον είς ί. 65 ). 

(ΜηνΙ τφ αύτφ κδ'. Τοϋ άγΙον ^Αρέ^-α χαΐ τ^ς σννοδίας αύτοΰ). 

34. Κονδάκιον. Ήχος δ'. Πρός- α’Επεφάνης σήμερον...», 

ί. 154ν Εύφροσύνης πρόξενος ήμΐν Ιπέστη ^ 
ή φωσφόρος σήμερον τών άθλοφόρων έορτή, 

ήν άνυμνοΟντες δοξάζομεν * 

τδν έν όψίστοις δπάρχοντα Κύριον. 

{. 54γ 'Ο οίκος- Πρός’ « Τή Γαλιλαίο των Έϋνών». 

Τον νουν μου φώτισον, Χριστέ, τή αίγλη τών άγώνων... 

Υπάρχει εις σ 32, Ρ 20. 

(ΜηνΙ τφ αύτφ κε\ Κονδάκιον των άγίων μαρτύρων 

Μαρκιανοϋ και Μαρτυρίου). 

35. Κονδάκιον. "Ήχος δ'. Πρός- « Ό νψω·&εΙς έν τφ Στανρφ έκονσίως... ». 

£. 157γ Άγωνισάμενοι καλώς άπό βρέφους, 

Μαρκιανέ συν τώ σοφώ Μαρτυρίω, 

τον άποστάτην’Άρειον καθείλατε", 

1 αίσχάτων κώδι|. 

2 οε τιμώμεν ηάνιες ^Ιάκωβε σ 28. 

3 είς ιόν αιώνα ο 32. 

^ δοξάοωμεν σ 32. 

δ καϋείλετε Ρ 22. 

22 -11 -1958 

-Υμνο. (Κονιήχ.») Οφζόμενο ε’.ς χ/φα νής Βοη.ν,ελλιονής Β.βλ.οβ-, χής Ρώμης 805 

άσπιλον τηρήσαντες τήν όρθόδοξον πίστιν, 

Παύλφ συνεπόμενοι τφ καλφ διδασκαλφ 

δθεν σύν τούτω ηΰρατε* ζωήν, 

ώς τής Τριάδος δπέρμαχοι άριστοι. 

‘0 οϊκος- Πρός- « Τή Γαλιλαίο των Ή^νών...»^. 

'Ω; δπηρέται εύσεβεις θεοΟ τοΟ φιλάνθρωπου... 
■Οΰμνος είς Σ 71 καί Ρ 22. Ό οίκο; τελεατ^ είς « ...έηονρανίων χοραύί > διότι 

δέν σφζετοι τό ετερον ήμισυ του φύλλου. 

ΜηνΙ Ήκτωβρίφ Τοϋ άγιου ’Αβραμίου τοϋ άναχωρητοϋ. 

36. Κονδάκιον. Ήχος γ'. <ιΉ Παρ&ενος σήμερον... ». 

{. 165ν Έν σαρκΙ ώς άγγελος έπΙ τής γής άνεδείχθης 
καΐ άσκήσει γέγονας πεφυτευμένος ® ώς ξύλον 

ΰδατι τής έγκρατεία; κατατρυφήσας, 

^εύμασιν χών σών δακρύων ^υπον έκπλυνων 

διά τοΟτο άνεδείχθης 
δοχεΤον θειον ^ 'Αβράμιε, πνεύματος. 

Ό οϊκος. Πρός- « Τήν *Εδϊμ Βη&λεέμ... ». 

Τά φθαρτά παριδών τήν άφθαρσίαν εϊληφκς... 
•Υπάρχει είς σ 34, Σ 76 και Ρ 25. Τό άνακλώμενον είς τόν οίκον « δοχείο»- 

^ε(ον, Άβράμιε, πνεύματος». 

ΜηνΙ ’Οκτωβρίφ λ'. Τον άγιου Ιερομάρτυρος Μαρκιανοϋ 

άρχιεπισκό/ιον Σνρακούατ/ς. 

37· Κονδάκιον. Ήχος β'. Πρός- « ’Εν σαρκΙ τών άγγέλων... ». 

168ν Ούρανόθεν τήν χάριν ώς δεδεγμένος 
τούς ναούς τών δαιμόνων άποκαθάροις (δία) 

καθολικήν Εκκλησίαν έποίησας, 

έν φ έστώτες έν φόβφ δμνοΟμέν σε, 

Μαρκιανέ μακάριε, 
διό δπέρ ήμών δυσώπει τόν Κύριον. 

*0 οϊκος. Πρός- αΤράνωσόν μου τήν γλώ{σσαν)... ». 

Γνώσιν τήν άρρητον κεκτημένος... 
Τό Κοντάχιον μαμτ»0Βΐτα. τό πμώτον. Ό οΐχος είς Ρ 26. Τό άναχλωμενον ε.ς 

τόν οΧκον. < Πρεοβενων άπαύοχως νηερ πάντων ημών». 

Ι ενραούε Ρ 22. 
8 Προς χό' Ό μετά τρίτον ουρανόν Ρ 22. 

8 πεψντενμένον Ο 34. 

4 &εΐον Ρ 25. 

ΕΠΕΤΗΡΙ» εταιρείας: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 2Π0ΥΛΩΝ "Ετοί ΚΗ 20 



306 Παναγ. Γ. Νιχολοπούλου 

β') Β 35^ 

Μεμβράνινος. Παλίμψηστος. Τό άρχαιότερον του ι' αιώνος, το νεώτερον του 

ιγ'. Φύλλα 189. ΕΙς τό φΰλλον 165γ (παλίμψηστον) διακρίνονται οι στίχοι 

του Κοντακίου εις τον άγιον ιερομάρτυρα Πολύκαρπον (κγ' Φεβρουάριου) 

εις νθ«φήν μεγαλογράμματον. 

{Μτ^νΙ Φεβ^ονα^ίφ κν'· Τοϋ άγιου ^ε^ομά^τυ^ος ΖΓοΑνκτίρπου). 

38. Κοντάκιον. ^Ηχος α'. «Χορός αγγελικός...». 

ί. Ιβδτ Καρπούς τούς λογικούς τφ Κυριφ προσφερων®, 

Πολύκαρπε σοφέ, άρετών τάς θυσίας 

διό καΐ άξιόθεος ιεράρχης δεδόξασαι* 

δθεν σήμερον οί φωτισθέντες τοΐς® λόγοις 

άνυμνοΟμεν σου τήν άξιέπαινον μνήμην 

δοξάζοντες Κύριον. 

(*0 οίκος). 

Τήν τής^ σοφίας χρηστότητα άρυσάμενος... 
Υπάρχει βΙς σ 100, 2 203 και Ρ 202. Ό Ε. ΜεΓίίηί (ένΟ’ άν., σ. 17) 

άνέγνωσε καΐ παραθ'έτει είς τόν κατάλογόν του τούς στίχους άπό « ...&βος ίΐράρ~ 

χηι... ». έως τό τέλος (α' στίχον του οϊκου ). 

ν') Ε 54 

Μεμβράνινος. Αιώνος ιγ' (Ιως τό φύλλον 88) και ιβ' (άπό ί. 89 μέχρι τέ¬ 

λους). Περιέχει καθίσματα, στιχηρά καΐ κανόνας (πολλούς μέβ'φδήν). 

Μετά τήν γ' φδήν σπανίως κάθισμα καΐ μετά τήν ς·' σπανίως κοντάκιον. 

ΜηνΙ Δεκεμβρίφ κε'. "Η κατά σάρκα γέννηαις τον Κυρίου 

ήμών Ίησοϋ Χρίστον, 

39. Κονδάκιον. Ήχος γ'. 

ί. 84ν Ή παρθένος σήμερον τόν δπερούσιον τίκτει 
και ή γή τό σπήλαιον τώ άπροσίτφ*’ προσάγει, 

"Αγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοΰσιν, 

μάγοι δέ μετά άστέρος όδοιποροΰσιν 

1 Ε. Μ&Γίΐηΐ, ένθ·” άν., σσ. 17-21. 

2 προσάγεις Ρ 202. 

3 σοϊς λ. σ 100. 

^ ιής σής α. Ρ 202, 

^ Ε. Μ&γΙιπϊ, έν0·’ άν., σσ. 118-119. 

6 άπροσήζω κώδιξ. 
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δι’ ήμάς γάρ έγεννήθη 
παιδίον νέον, ό προ αιώνων θεός. 

'Ο οίκος. 

Τήν Έδέμ Βηθλεέμ ήνοιξεν, δεΟτε Ιδωμεν... 

'Υίιάρχει είς σ 72, Σ 143 καί Ρ 128, 

Μετά τήν θ' φδήν τοΰ αύτοΰ κανόνος. 

40. Στιχηρά είς τους αίνους. (Ήχος πλ. β'). 

ί. 85ν Αί άγγελικαί προπορεύεσθε δυνάμεις... 

*ΐ5ών’ “Ιωσήφ τάς έπουρανίους δυνάμεις... 

Νίκην κατ’ έχθρών κεκτημένοι τον τεχθέντα... 

’Όρος νοητόν άνεδείχθης, ώ Παρθένε,... 

{ 86γ Σάλπιγγος φωνήν άναλαβετε, ποιμένες... 
Τέτοκεν χαράν ή άπείρανδρος Παρθένος... 

ΑύΧών ποιμενικών άποβάλλεσθε*, ποιμένες... 

Ποιος^ νοΟς βροτώ'ν Ιρμηνεύσει σοΟ τόν τόκον... 

Έν άλαλαγμφ, πιστοί, κροτήσωμεν^ τάς χεΐρας... 
Ίδοί)** τέτοκεν τόν Εμμανουήλ ή Παρθένος... 

Νόμου ποιητής ύπό νόμον έσαρκώθη... 

’Όντως ή χαρά έν σπηλαίιμ νΟν έτέχθη... 

"Υμνον ό χορός τών άοωμάτων άναμέλπει... 

*Ράμνος (5Ϊθ) θεΐ’κός άνακέκλιται’ έν φάτνη... 

ί. δβν "ίίσπερ έκ πατρός άνεβλάστησας άμήτωρ... 

Μέγα του πατρός πεφανέρωται έκ κόρης... 

"Ανθος ΊεσσαΙ έξελεύσεται έκ ράβδου... 

Ναίεσθε® λοιπόν οί φυλάσσοντες ποιμένες... 

"Ορος του θεοϋ προετύπωσέν σε πάλαι... 

"Γμνον αίνετόν ανυμνήσατε άπαύστως... 

Έδειξεν ήμϊν συναγάλλεσθε, Παρθένε,... 

’Ίδωσαν λαοί τό σωτήριον τής δόξης... 
Σήμερον Άδάμ άνακέκληται έκ πλάνης... 

1 ίδων κώδιξ. 

^ οΛοβάΧλεούαι κώδιξ. 

3 ποιμαίνει κώδιξ. 

^ ποιος κώδιξ. 
δ πρωτ^ωμεν κώδιξ. 

δ 'Ιδοϋ κώδιξ. 

τ άνακέπλυται κώδιξ. 

* ίίαίεσ&αι κώδιξ. 
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ί. 87γ Τύπος κιβωτοΟ προτετύπωται ^ Παρθένος... 

’Άφραστον, φριχτόν τό μυστήριον τοϋ Λόγου... 

Γή καΐ ουρανός συναγάλλεσθε ορωντες... 

Έγνωσαν σαφώς δτι σήμερον έτέχθη... 

Νυν τήν Βηθλεέμ^ έτοιμάσωμεν σπουδαίως... 

Έν τή πενιχρά θεασάμενος ώς βρέφος... 

Θεόθεν σαφώς παιδευόμενοι οΐ μάγοι... 

ί. 87ν Λίβανον, χρυσόν χομισάμενοι καί σμύρναν... 

Ιδού ή άγνή άνεβόησεν Παρθένος... 

*Άνω στρατιαι καί ούράνιοι δυνάμεις... 
ΡίίΓΕ, έν Αδ, I, σσ. 222 -228 εκδίδει., εχων ΰπ’ δψιν του καΐ τό περιγρα- 

φόμενον χειρόνοαφον. Τό άνακλώμενον" « Ενλ^ημΐνος 6 τβχϋείς θεός ήμ&ν, δόξα αοι >. 

*0 οίκος « Αυλών ποιμενιαών... » εχει παρηλλαγμένον άνακλώμενον* < Ευλογημένος 6 

καρπός, άγνή, τής κοιλίας σου». 

Μ·ηνΙ τφ αύτφ (Μαρτίφ) ς'. Τον άγιου μάρτυρος Κόνωνος 

καί τ{ων άγιων) μβ' μαρτύρων των νέων Θεοδώραν^, Καλλί- 

οτου, (Θεοφίλου), Βασών (είο) καί τ-ής βυνοδείας αύτών. 

41. Κονδάκιον των άγ(ων μβ'. Ήχος β’. Πρός' « Τά άνω ζητών...». 

ί. 92ν (Τούς νεο)φανεΐς ίπλιτας τής άληθείας, 

ώς δπέρ ΧριστοΟ (προθυμως) σφαγιασθέντας 

έγκωμίων στέμμασιν 

(Ιπαξίως) πάντες στεφανώσωμεν 

όπέρ^ ήμών πρεσ(βε6οντας Χριστφ) 

ώς πύργους καί φύλακας τής 'Ρωμαίων άρχής®. 

(Ό οίκος). 

(Τό τοΟ Χριστού άμήχανον) κάλλος... 

Υπάρχει είς σ 108 , 2 209 και Ρ 206. Τό κοντάκιον καΐ ό οίκος πσραδίδοντσι 
είς τήν αρχήν τής εορτής καί δχι μετά τήν ς' φδήν του κανόνος. Τό φύλλον τοΰ 
κωδικός κατεστραμμένον. Τά ονόματα των μαρτύρων πλήν τοΰ Κόνωνος δεν παραδί- 

δονται διά τών κοντακαρίων. 

(ΜηνΙ τφ) αντφ ΰ-'. Τών άγιων τεσσαράκοντα μαρτύρων. 

42. Κονδάκιον. ^Ηχος πλ. β'. Πρός’ « Τήν ύτι^ρ ήμών ηληρώσας οίκο- 

νομίαν... ». 

£. ΙΟΟγ Πάσαν στρατιάν τού κόσμου καταλάμποντες (δία)® 

1 προιετύπωτε κώδιξ. 

2 Βιΰ·λεεμ κώδιξ. 

® Θεωδώρον κώδιξ. 
^ καΐ όι’ ήμας σ 108. 

5 φ. πιστοζάτον λ.αοϋ σ 103, ώς πύργοι και πρόβολοι Ρ 206. 

® καταλ,ιπόνζες Ρ 240. 
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τον έν ούρανοΐς δεσπότην’ (δία) προσεκολλήθητε, 

άθλοφόροι Κυρίου τεσσαράκοντα. 

Διά πυρός γάρ καΐ δδατος διελθόντες, μακάριοι, 

έπαξίως έκομίσασθε 
δόξαν έκ τών ούρανών καί στεφάνων πληθύν. 

(Ό οίκος). 

Τφ ^ θρόνφ άστέκτφ έποχουμένφ... 
•Υπάρχει είς σ 109, Σ 210 καΐ Ρ 210. ΚαΙ τό ώς άνω κείμενον δεν παραδίδε- 

ται μετά τήν ς' φδήν, άλλ’ είς τήν αρχήν. 

ΜηνΙ τφ αύτφ κδ'. Προεόρτια είς τον Εόαγγελισμόν της Θεοτόκον 

καΐ τοϋ όσίον Ζαχαρίαν. 

43. Κονδάκιον. Ήχος πλ. β'. 

!. 139 Προστασία τών Χριστιανών άκαταίσχυντε®, 

μεσιτεία ^ προς τόν ποιητήν άμετάθετε, 

μή παρίδης άμαρτωλών δεήσεων φωνάς, 

άλλά πρόφθαοον ώς άγαθή 
• είς τήν βοήθειαν ήμών τών πιστώς κραυγαζόντων σοι®. 

Τάχυνον είς πρεσβείαν και σπεΟσον είς ικεσίαν® 

ή προστατεύουσα άεί, Θεοτόκε, τών τιμώντων'^ σε. 

*(? οίκος 

Έκτεινόν σου παλάμας, έν αίς ό πάντων δεσπότης... 

ΕΙς σ 151 ώς κοντάκιον παρακλητικόν μετά τό Σάββατον τής Πεντηκοστής. ΕΙς 
3 108 έπίσης ώ; κοντάκιον παρακλητικόν, άλλά μετά τήν λσ' Αύγούστου. ΕΙς Σ 366 

μετά τήν Κυριακήν τών αγίων Πάντων. Διά πρώτην φοράν τήν παραμονήν τοΰ 
Εύαγγελισμοϋ. Ό οϊκος δεν παραδίδεται είς σ 151 καΐ Σ 366. Είς 3 108 ως άνω. 

Παρ’ Ευστράτιό δ η (ΕΕΒΣ ΚΕ', 1955, σσ. 274-275 ) ώς ε’ οίκον. Τό άνακλώ¬ 

μενον εις τόν οίκον « άλλ’ ώς έχουσα σπλάγχνα οίκτιρμών >. 

ΜηνΙ τφ αύτφ (’Δηριλίφ) κγ'. Τοϋ άγιον μεγαλομάρτυρας Γεωργίου. 

44. Κονδάκιον^. Ήχος δ\ Πρός' « Ό δψωύ^είς έν τφ Σιαυρφ εκουσίως... ». 

£, 216ν ΓεωργηθεΙς δπδ Θεού άνεδείχθης 

^ τφ εν ούρ. δεσπότη Ρ 210. 

* Τφ εν ΰρόνω σ 109, Ρ 210 

® σκατέαχυνιε κώδιξ. 

* μεαιτήα κώδιξ. 

δ τών βκ πΐστει κραζόντων σοι σ 151. 

β είς σωτηρίαν σ 151. 

7 τιμόντων κώδιξ. 

8 Κωνδ. κώδιξ. 
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της εύσεβείας γεωργός Τίμιώτατος. 

Τών άρετδν τά δρ,άγματα συλλέξας έαυτω 

σπείρας γάρ έν δάκρυσίν, εύγ>ροσύνην θερίσας* 

άθλήσας δέ δι’ αΐ'ματος τον Χριστόν Ικομίσω 

καΐ ταΐς πρεσβείαις, άγιε, ταίς σαϊς 

πάσιν παρέχεις πταισμάτων συγχώρησιν. 
Υπάρχει είς σ 113, 5 3, Σ 228 καΐ Ρ 227. 

45. {Κονδάκιον). *Ηχος δ’. Πρός' «: Έπεφάνης σήμερον τί} οίκονμένι)...». 

*Ως τον δρόμον τελέσας τής άληθείας 

καΐ τυράννου άπασαν καταβαλόντα * ίσχύν 

Ιδέξω ατέφος, Γεώργιε, 

καΐ άνεδείχθης άγγέλων συμμέτοχος. 
Μαρτυρεϊται διά πρώτην φοράν. 

46. {Κονδάκιον). ^Ηχος ηΐ. δ'. Πρός' «Τήν Σοφίαν τ(οΰ)». 

Εύσεβείας τοΐς δρόμοις άνδραγαθίδν, 

άσεβείας τήν πλάνην καταβαλών, 

μάρτυς, κατεπάτησας τοΟ έχθροΟ τά φρυάγματα. 

"Οθεν Ιπαξίως, άμοιβήν® τών βασάνων, 

έδέξω τόν στέφανον καΐ παρέχεις ίάματα, 

άθλοφόρε Γεώργιε, πρέσβευε Χριστψ τω θεφ 

τών πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι. 
Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν. 

δ')Ε55' 

’Αποτελεϊται εκ δυο μερών, α') ενός χαρτφου (££. 1*16} καί β') ενός μεμ. 

βρανίνου. Τό μεμβράνινον μέρος άποτελεϊται εκ δυο τμημάτων διαφόρων, α') 

££. 17-127 β } ί£. 128-264. Τό β' τοΰτο τμήμα είναι τοΰ ιγ' αΙώνος καΐ 

περιέχει στιχηρά και κανόνας μηνών Τουνίου ■ Ιουλίου. Ενίοτε καθίσματα 

μετά τήν ς·' φδήν. 

{ΜηνΙ Ίονλίφ '&'). Τον άγιον Παγκρατίον. 

47. Κοντάκιον. ^Ηχος πλ. δ’. Πρός' « Τφ ψαεινφ σου βίω... ». 

£. 19γ Τερωσύνη θεία άξίως τετίμησαι 

1 ^ερήσας κώδιξ. ϋερίζεις σ 113, Ρ 227. 
2 παταβαλώντα κώδιξ. 
® άμοιβδΐν κώδιξ. 

^ Ε. Μ&Γίΐηΐ, ένθ·’ άν., σσ. 119-125. 
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τήν Εκκλησίαν, πάτερ, λαμπρύνας δι’ 

Παγκράτιε θαυμαστοκράτορ, 

ώ * τοΟ Χρίστου τής Σικελίας (5Ϊο) πρόμαχε, 

πρέσβευε δπέρ ήμών τών έορταζόντων 

έν πόθφ τήν μνήμην σου. 
Μαρτυρεϊται διά πρώτην φοράν. 

Μ·ηνΙ ΊουλίΦ <ι>ε'. Τών άγιων μηατύαων Κηρύχον χαΐ Ίουλίχχηί. 

48. Κονχάκων. Ήχος ό'. Πρός- ^Έπεφάνης οήμερον.,.χ. 

£. 47V Έν άγκάλαις φέρουσα ή Χριστοφόρος® 

Ίουλίττα Κήρυκον έν τφ σταδίφ άνδρικώς® 

άγαλλομένη έκραύγαζεν. 

Σϊ) τών μαρτύρων, Χριστέ, τό κραταίωμα. 

Μσρτυρεϊτσι είς X 284, Ρ 283, 2, 

49. "Αλλο. , , 
ΈπΙ τέκνον* σήμερον εύφραινομένην 
Ίουλίτταν βλέποντες καΐ Κήρυκον ® τόν άθλητήν 

άγαλλόμενοι μέλψωμεν®. 

Σύ τών μαρτύρων, Χρίστε, τό κραταίωμα· 

4δΓ Ό οίκος. Πρός' « Γαλιλαίφ.·»' 

Τόν νοΟν μου φώτισον, Χριστέ, φωτΙ τών έντολών σου... 

Υπάρχει είς Ρ 283, 1. 

50. 'ΆΧλο. Ήχος γ’. Πρός' « Ή ΠαρΗνος σήμερον..χ 
Θεοκήρυξ Κήρυκε καί τής Τριάδος όπλίτα ^ ^ ^ 

σύν μητρί σου αίτησαι® τόν τών άπάντων δεσπότην 

λύτρωσιν τοΐς αίχμαλώτοις παρασχεθήναι, 

νίκας δέ τοΐς βασιλεΟσι κατά βαρβάρων 

καΐ τφ κόσμψ τήν ειρήνην 
δοθήναι, μάκαρ, καί μέγα Ιλεος^“. 

•Υπάρχει είς Ρ 284. 

ι δ κώδιξ. 
2 Χριστομάρινς Ρ 283. 
3 τον αβλοφόρον τον Χρίστου Ρ 283. 

4 τέχνφ Ρ 283. 
5 Κήρνκόν χε Ρ 283. 
6 φάΐίομεν Ρ 283. 
7 δ τήν Τριάδα χηρήξας Ρ 284. 

8 βΓτίσβί κώδιξ. 

9 τόν προαιώνιον κιίατην Ρ 284. 
10 «αί ώφ&ης παώίον χήρνξ δμον χαΐ μάρτυς Χριστού Ρ 284. 
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ΜηνΙ ’^Ιουλίφ (ι)ζ'· Της άγίας Μαρίνης. 

51. Κοντάκιον. ^Ηχος β’. Πρός’ «Τα ανω ζητών... ». 

ί. 59ν Στερρώς τήν ψυχήν, Μαρίνα, καθοπλίσασα, 

α5τή δέ σαφώ; τόν δόλιον κατέτρωσας 

καΐ Χριστψ προσέφερες* πανολβίφ πλοΟτον 

σεαυτήν βοώσα αδτφ* 

Σέ μόνον, Σωτήρ μου, Ιπόθησα. 

Μαρτυρείται διά πρώτην φοράν. 

άσύλητον 

52. "Άλλο. ^Ηχος γ’. Πρός' « *Η Παρ&ένος σήμερον... ». 

Ή μάρτυς σήμερον ΙχθροΟ τήν κάραν συνθλάττει 

τόν τής νίκης στέφανον έξ οδρανόθεν (δΙο) λαβοΟσα, 

8ν γάρ οί προφήται κρατεΐν οδκ ϊσχυσαν, 

αΟτη καΐ δεσμεύσασα ποιναΐς μαστίζει. 

Διά τοΟτο άνεδείχθη 

μαρτύρων κλέος όμοΟ καΐ καύχημα. 

Ό οϊκος. Πρός' « Τήν Έδεμ... ». 

Άνυμνήσωμεν νΟν τήν άθλοφόρον άσμασιν... 
Τό κοντάκιον μαρτυρβϊται τό πρώτον. *0 οΐκος είς Ρ 285 α'. 

ΜηνΙ *ΙουΧί(ρ ιη', Τοϋ άγίου μάρτνρος Λζμιλι,ανοϋ· 

53. Κοντάκιον. *Ηχος β'. Πρός- «Τά άνω ζητών...·». 

£. 64ν Αγάπη Χριστού τήν πλάνην άπωσάμενος 

βασάνων ποιναΐς γενναίως έκαρτέρησας 

σαδτόν τοΐς ζητοΰσιν σε 

έμφανίσας, μάχαρ Αίμιλιανέ, 

καΐ άθλήσας ώφθης νικητής, 

πρεσβεύων άπαύστως όπέρ πάντων ήμδν. 

'Ο οίκος. Πρός' « Τράνωαόν μον... ». 

Τω μυστικψ κρατήρι τά χείλη, άθλοφόρε, προσψαύσας... 
Μαρτυρείται διά πρώτην φοράν. 

ΜηνΙ *Ιονλίτρ χ'. Τον άγιον ηροφήτον Ήλισΰ 

ΗοΧ τον ηροφήτον *ΙεζεκιήΧ, 

54. Κοντάκιον. ^Ηχος α'. Πρός' «'Ο μήτραν 7ΐ(αρ·&8νικήν)... ». 

ί. 78ν Ό πύλας οδρανοΟ κλείσας θείφ Ιν πνεύματι 

καΐ δμβρους έξ ούρανοΟ ύετίσας έν πέρασιν 

1 προοήφβρες κώδιί 

•Ύμνοι (Κοντάκια) οφξόμενα βΙς χ/φα της Βαλλικελλιανης ΒιβΧιο^. τή. Ρώμη. 313 

πρέσβευε και νΟν, μέγιστε Ήλία, κήρυξ Χρίστου, 

τήν έξ ΰψους θείαν χάριν δωρήσασθαι 
καΐ περίσωζε πάσης πλάνης τούς γεραίροντας 

τον μόνον φιλάνθρωπον. 

'Ο οίκος. 

'Άομα Θεού καί ίππεύς αύτοΟ... 
Μαο^ρεττα. δ.ά :εοώτην φοβάν, Τό όνομ,α τού προφήτου Ίεζβχιηλ δεν παρα- 

δίδεται διά των κοντακαρίων. 

55. "Αλλο. Ήχος β'. 

Προφήτα καΐ προόπτα 
τών μεγαλουργιί&ν τοΟ Θεοΰ ήμίδν, 

Ήλία μεγαλώνυμε, 

6 τφ φθέγματί σου στήσας τά όδατόρρυτα νέφη, 

πρέσβευε όπέρ ήμών τδν μόνον φιλάνθρωπον. 

Ό {οίκος). 

Τήν πολλήν τών άνθρώπων άνομίαν... 

Υπάρχει τό κοντάκιον και δ οΤκος είς Σ 288 και Ρ 289. 

ΜηνΙ ’/ουλίφ κβ', Τοϋ άγιον Ιερομάρτνρος Φωκά 

καΐ τϋς άγίας Μαρίας της ΜαγδαΧηνης. 

56. Κοντάκιον. Ήχος δ'. Πρός' ^^Επεφάνης σήμερον...^. 

{ 8δΓ Έξ έφχς Ιλαμψας® ώς Εεράρχης 
τοΟ Χριστού, πατήρ ήμών, καί τήν έσπέραν δφδουχεϊς 

τοΤς θεηγόροις διδάγμασιν* 

δθεν ώς μέγαν® τιμώμεν διδάσκαλον. 

Μαρτυρείται τό πρώτον. 

57. "Αλλο. Πρός' «'Ο υψωθείς έν τ{φ Σταυρφ...}»· 

Ό κραταιώσας κατ’ έχθρών τόν σόν κήρυκα, 

Φωκάν τόν τίμιον, Χριστέ, τελειώσας 

εϊλικρινεϊ πεποιθήσει τδν δρόμον, Σωτήρ, 

δώρησαι εόχαΐς αύτοΰ των πταισμάτων τήν λύσιν 

τοΐς πίστει έορτάζουσιν τήν σεπτήν τούτου μνήμην, 

ώς άπάντων των καλών, 

μόνος ύπαρχων καί φύσει φιλάνθρωπος. 

Μαρτυρείται τό πρώτον. 

1 ϋδαζόρυτα, κώδιξ. 

2 εΧΙαμψαζ κώδι|. 

* μέγα κώδιξ. 
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Μ-ηνΙ Ιονλίφ κζ . Τοϋ άγιου μεγαλομά^τυ^ος ΙΣαντελεήμονος. 

58. Κονιααιον. Ηγος β'. Πρός' «Την έν ποΒοβείαις...·». 

ί. ΙΟΙν Τον Ιν τοΤς άθλοις άήττγ^τον άθλοφίρον 

και Ιν κινδύνοις άμετάθετον προστάτί^ν 

παντες τοΤς ασμασιν στεφανώσωμεν, 

ώσπερ δπλίτης χαίρων Ιν οδρανοϊς αόλιζεται* 

πρεσβεύων άπαύστως 6πέρ πάντων ήμων. 

( Ο Οίκος). Πρός' « Τράνωσόν μου... ». 

Ό δι* ήμας τήν σάρκα φορέσας... 

59. ΑλΧο, ^Η,γος ηλ, α ϋτι, ( 

Μιμητής δπάρχων τοϋ ελεήμονος 

καί θαμάτων τήν χάριν κομισάμενος, 

άθλοφδρε καΙ μάρτυς ΧριστοΟ τοΟ θεοΟ, 

ταΤς ευχαΤς σου τάς ψυχικάς ήμδν νόσους θεράπευσον 

άπελαύνων τοΟ * πολεμίου τά σκάνδαλα 

έχ τδν βοώντων* Σώσον ήμάς, Κύριε*, 

Ό οίκος. 

ΤοΟ άναργύρου τήν μνήμην, τοΟ γενναίου τήν άθλησιν... 
Υπάρχει είς Σ 296 και Ρ 299,. 

{: ), ήμέρα. ( ;}, άγιον (;). 

60. Κοντάκιον. Ηχος δ'. Πρός· «Έπεφάνης αήμερον... ». 

£. 103γ Τής έφας, δσιε, Ιξανατείλας 

Ιν τή πόλει Ιλαμψας* του Βυζαντίου, διδαχαΐς 
καταφωτίζων τούς πίστει σοι 

προσαγομένους τή δυνάμει τοΰ πνεύματος, 

^Μαρτυρεΐται^διά πρώτην φοράν. Έκ τοί5 κειμένου δέν είναι δυνατόν νά ταυ- 

τισθή πρός ηνα άγιον. Τό περιεχόμενον οδηγεί εις τον Ίλαρίωνα (Ιουνίου ς’) ό 
οποίος ήλθεν ώς διδάσκαλος είς τό Βυζάντιον. Άλλα τό Μηναϊον δέν παραδίδει τό 
ως ανω κοντάκιον και δέν δυνάμε^α ακόμη νά τό ταυτίσωμεν. 

{ΜηνΙ Ιονλίφ κε'. Είς τήν Αγίαν ’Άνναν). 

61. Κοντάκιον. ^Ηχος γ’. Πρός- «'Η Παρ&ένος σήμερον...^. 

£. 120ν Εδφημείσθω σήμερον ή τοΰ Χρίστου κατά σάρκα 

μητρός μήτηρ ασμασιν, ’Άννα, ή πάντων λαμπρότης. 

^ τοΰ άει πολ. Ρ 299. 
2 "Αγιε Ρ 299. 

® ελλαμψας κώδιξ. 
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"Αγγελοι μετά άνθρώπων δορυφοροΰσιν, 

άνθρωποι μετά αγγέλων δοξολογοΟσιν 

τιμώντες* αύτής τήν μνήμην, 

διδόντες δόξαν τφ εδεργέτη Θεψ. 

Ό οίκος. Πρός- «Τήν "Εδεμ Βη^{λεέμ...) 

Τον τά πάντα χειρί τή σή κατέχων, Κύριε,... 

Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν. 

ΜηνΙ Μαΐφ <η'. Είς τόν άγιον Ίωάννην τον Θεολόγον). 

62. Κοντάκιον. Ήχος β\ Πρός- « Τφ Θεφ άπδ μήτρας... ». 

Ποταμούς έξηρεύξω θεολογίας 

έκ βυθοΰ έξαντλήσας άκαταλήπτου 

καΐ τοΐς Ιν κόσμψ τρανώς άνεκήρυξας 

σύν τφ άνάρχφ ΠατρΙ έμοουσιον, 

Θεολόγε άπόστολε, 

διό 6π(έρ ήμών δυσώπει τόν Κύριον). 

*0 οίκος. Πρός- « Τράνωσόν μου... ». 

Μέγας ΧριστοΟ ό ίερογράφος... 
Τό Κοντάκιον μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν. Ό οίκος είς σ 16, Σ 36 καΐ Ρ 

240 (Σεπτεμβρίου χς') ώς β' (πλήν τοΰ σ 16). Πβ. καΐ ύπ* άριΟ. 17 κοντάκιον τής 
παροόσης περιγραφής. Τό άνακλώμενον είς τόν οίκον' « ό &εολόγ(ος χαΐ φίλος Χρι- 

ατον)». 

ε') Ο 74* 

Χαρτφος. Αιώνος ις·'. Φύλλα ν+1'76. 

(ΜηνΙ ’/ονσναρίφ κα'. Μαξίμον Ήμολογητον). 

63. {Κοντάκιον. ^Ηχος πΧ. δ'. Πρός’ « Τή νπερμάχω... »). 

£. II Τόν τής Τριάδος έραστήν, τόν μέγαν Μάξιμον, 

τόν έκδιδάξαντα τρανώς πίστιν τήν ενθεον 

του πιστεύειν τόν Χριστόν έν δύο φύσεσι 

θελήσεσί τε καΐ ένεργείαις δπάρχοντα, 

μεγαλοφώνως οί πιστοί εύφημήσωμεν άνακράζοντες. 

Χαΐρε, κήρυξ τής πίστεως. 

Δέν μαρτυρεΐται διά τών κοντακαρίων. Υπάρχει είς τό Μηναϊον. 

^ τιμόντες κώδιξ. 
2 Ε. ΜαΓίΐηί, ένδ'’ άν,, σσ. 192- 194. 
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ς') Κ 32' 

Μεμβράνινος. Έκ διαφόρων εποχών (ια', ιβ', ιγ' αί.). Φύλλα 103. 

Κώδιξ περιέχων ποικίλα. Εις φύλλα 2-7 (ιβ' αϊ.) τμήμα εκ τροπολογίου. 

(ΜηνΙ Ίονλίφ Μδ'). Τής όσιας ΕύπραξΙας καΙ ^Ολνμηιάόος. 

{‘Αγ^ας μάρτνρος Χριατίντις), 

64. Κοντάκιον. ^Ηχος ό'. Πρός· «*Επεφάνης σήμερον... », 

ί. 4γ Παρθενίας ανθεσιν πεποικιλμένη 

καΐ λαμπτήρα άσβεστον Χριστόν ποθοΟσα έκ ψυχής, 

Χριστωνυμίςι κεκόσμησαι 

κλέος μαρτύρων, Χριστίνα άοίδιμε. 

'Ο οίκος. Πρός' Γαλιλαίο,...·!>. 

Τόν θεΤον Ιρωτα ΧριστοΟ έν στίρνοις κεκτημένη... 

Υπάρχει είς Σ 291. ΕΙς τόν κώδικα σφζεται μετά τήν ς' φδήν τοΰ κανόνας 
είς την όσίαν Εύπραξίαν καΐ Όλυμπιάδα. *Ως πιστοΰται δμως έχ τοΟ Σ 291 καΐ τοΰ 
περιεχομένου άποδίδεται είς τήν Αγίαν μάρτυρα Χριστίναν. Τά ονόματα των όσιων 
δέν παραδίδονται διά τών κοντακαρίων, 

ξ') Γοηάο ΑΙΙ&οοί Χ,Χΐν* 

Μεμβράνινος. Αίώνος ια'. Φύλλα 50· 

Περιέχει κανόνας, στιχηρά και κοντάκια. 

ΜηνΙ Δεκεμβρίφ ς'. Τον όσιον ηατρός ήμών Νικολάον Μύρων. 

65, Κονδάκιον. ^Ηχος τιλ. δ'. Πρός' «,Τή ϋηερμάχφ...·», 

1 4γ Τή όπερμάχφ κραταια άντιλήψει σου 

οί λυτρωθέντες διά σου, πάτερ, των θλίψεων 

άναγράφομεν®, Νικόλαε, χαριστήρια. 

Άλλ’ ώς Ιχων παρρησίαν πρός τόν Κύριον 

έκ παντός ήμάς κινδύνου ^ έλευθέρωσον, 

Γνα κράζωμεν®. Χαίροις προστάτα θερμότατε. 

(*0 οίκος). Πρός το* «’Άγγελ(ος πρωτοστάτης... »). 

"Απαντες συνελθόντες τόν Χριστού Ιεράρχην... 

^ Ε· ΜαΓίίηί, ενθ·’ άν., σ. 200. 
2 Ε. ΜΗ,Γίΐηί, ένΟ’ άν., σ. 211. 
2 χρεωστικώς αοι προοφέρομεν σ 60, Ρ 95. 

* εκ παντοίων με κινδύνων σ 60, Ρ 95. 

5 Γνα κράζω σοι σ 60, Ρ 95. 
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Τό χοντάχιον ίπόβΧΒΐ είς ο 60, 3 116 χαΐ Ρ 95. Ό οΐχος μα^τνρΒΐται διά 

πρώτην φοράν. 

Τον αύτσν έτερος κανών είς τόν ό'ρ^ρον. (Μετά τήν γ φδήν). 

66. Κονδάκιον. Ήχος πλ. δ' ψέρον ακροστιχίδα- Τοΰ Στονδίτου. 

7ν Τω φαεινψ σου βίψ άστραψας ώς ή'λιος 

περιφανής τφ κόσμφ έδείχθης τοΐς θαυμασι, 

Νικόλαε ίερωμάκαρ’, 

6 του^ Χριστού θεράπων πιστότατος, 

πρέσβευε δπερ ήμών 
τών έορταζόντων έν πόθφ τήν μνήμην σου 

(Οί οίκοι). 

Τόν μύρφ θείφ χρισθέντα τών Μύρων άρχιερέα... 

Ό κόσμος δλος ώς άλλου φωστήρος φωτοβολοΟντος... 

'ΓμνεΙται 6ντως άξίως έν πάσι τδ δνομά σου... 
Σύ τούς δεσμώτας έρρύσω θανάτου τού πικροτάτου... 

Τις οϋτως άλλος έπώφθη έν^ θλίψεσι προασπίζων... ® 

Ούκ έστιν δστις έν λύπη® ο6 προσφεύγει τή σή σκέπη... 

Τπέρ τά άνθη κυπρίζει ή λάρναξ τών σών λειψάνων... 

ΔωρεΙσαι όντως ποικίλης θεόθεν εύεργεσίας... 

'Ικετηρίαν λαμβάνων ού βραδύνης καθυπακοΟσαι... 

Τήν χάριν ταύτην Ιδίως^ δπέρ πάντας τούς άγιους... 

'Ο δι* ήμών σοι πρεσβεύων έκ βαθέων Ανακράζει... 
'Γπερκοσμίως® ύπάρχων καίχαίρων® σύν τοΐς άγγέλοις... ^ 

•Υπάρχει είς Ρ 94. Είς τού; οίκους « ΔωρεΧοαι Ηντως... » καΐ < Τψ χάριν ταυ- 

τΐίν> τό άνακλώμενον: •■τών κινδυνευόντων... *. 

Μετά τήν ς' φδήν. 

67. Κονδάκιον έτερον. Ήχος γ'. Πρός τό- «'Η Παρθένος σήμερον». 

£_ 9ν Έν τοΐς μύροις, άγιε, Ιερουργός άνεδείχθης. 

ΤοΟ ΧριστοΟ γάρ σήμερον τό Εύαγγέλιον πληρώσας, 

1 ^Ιερομάκαρ Ρ 94. 

8 όπον κώδνξ. 
3 των κινδννευόννων προατάτα θερμότατε Ρ 94. 

^ ταις &1(ψεοι Ρ 94. 

5 επιφαίνων Ρ 94. 

6 Χνπαις Ρ 94. 

τ ήδτ} Ρ 94. 

8 νπερκόαμιος Ρ 94. 

9 χορεύων Ρ 94. 
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εθηκας τήν ψυχήν σου δπέρ λαοΟ σου, 

εσωσας τούς αθώους εκ τοΰ θανάτου" 

διά τοΰτο ήγιάσθης 

δ μέγας μύστης ΘεοΟ τής χάριτος. 

('Ο οϊκος). Προς τό' « Την "Εδέμ... ». 

Άνυμνήσωμεν ουν τδν ιεράρχην ασμασιν... 

Ίδου ουν\ άδελφοί*, ίεράρχου σήμερον... 
Υπάρχει είς σ 59, Σ 115 καί Ρ 92. 

ΜτινΙ Δεκεμβρίφ ιγ'. Των άγιων μαρτύρων Εύστρατίον, Λύ~ 

ξεντίου, Εύγενίου, Μαρόαρίον και ’Ορέατου καΙ της άγιας 

μάρ{τυρος) Λουκίας τής ΣΓαρΰ'ένον. 

68. Κανδάκιον τών άγιων, *Ηχος τιλ. β’. Προς τό' « Γήν ύπέρ ήμών...». 

ί. 19γ Τούς όπερ ΧριστοΟ παθοντας® μέχρι θανάτου 

καΐ τά ΙπΙ γής λιπδντας πάντα ήδέα 

έν φδαΐς καΐ ΰμνοις τιμήσωμεν 

τφ 'Δεσπότη κραυγάζοντες' θαυμαστός εί, πολυέλεε, 

καΐ τελών άνεξιχνίαστα' 

θεός γάρ άγιος εί καΐ άγίοις ένοικεΐς. 

(Ό οίκος). Προς τό’ « Τά τής γής τής γής κατα{λιηόντες... »). 

£. 19ν Κατά πάντα θαυμαστός όπάρχων, Λόγε,... 
Μαρτυρείται διά πςώτην φοράν. 

Μετά τήν <ς'' φδήν τον κανόνας εζς τον σρι?'ρον. 

69. Κονδάκων. ^Ηχος πΐ. δ\ Προς τό· <ί.Τφ ψαεινω αου βίω άοτράψας... ». 

£. 22γ Τόν έν σοφία πάση πρεπόντως έκλάμψαντα 

και έραστήν τής άνω σοφίας γενόμενον ^ 

Εύστράτιον τόν άριστέα άσματικώς υμνήσωμεν λέγοντες 

πρέσβευε ύπέρ ήμών 

τών έορταζόντων έν πόθφ τήν μνήμην σου. 

('Ο οίκος. Πρός·) «Τόν μνρω '&είφ...^>. 

Μεγάλως μάρτυς τό θράσος δυνάμει τοΟ σταυρωθέντος... 
Μαρτυρεϊται διά πρώτην φοράν. 

1 νυν σ 59, Σ 115, Ρ 92. 

2 εορτή Ρ 92. 

3 πα·&ώντας κώδι^. 
^ γενόμενος χ(όδι|. Ιη δίΐροΓ 1ίΐ16&ϊ11 ·ν. 
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ΜηνΙ Δεκεμβρίφ ιζ\ Τον τΐροφήτον Δανιήλ καΐ τών άγιων 

γ' παίδων ^ΑνανΙα, ^Λζαρία, Μισαήλ καΐ τά έγκαίνια τής 

ύπεραγίας Θεοτόκον τών Α (βίο). 

70. Κονδάκιον εις τά εγκαίνια τής ύπεραγίας Θεοτόκον. Ηχος πλ. β . 
Πρός τό' «Τήν ύπερ ήμών πληρώσας... ». 

£. 19γ Τόν έν ούρανοΐς άχώρητον κατ ούσιαν 

φέρει έν γαστρί Παρθένος κατ* εύδοκιαν 

- . και σπηλαίω γεννήσαι επείγεται νΟν, 

ής δ τύπος διεσώσατο Δανιήλ λάκκον άπήμονα 
καΐ.φλογός τρεις παϊδες κράζοντας" 

έκ κόρης μέλλει άγνής γεννάσθαι δ Λυτρωτής. 

{'Ο οίκος). Πρός τό' « Τά τής γής έπΙ τής γής κατ(αλιπόντες... »>. 

'*Ω φρικτοΟ καΐ φοβεροΟ καΐ παραδόξου... 

,Διετύπου 'Αβραάμ τον σόν,, Παρθένε... 

• Ή σκηνή ή τόν Θεόν Ιχουσα Ινδόν... 
Μαρτυρεΐται διά πρώτην φοράν, 

Είς τόν ό'ρ'&'ρον κανών τών άγιων γ' ηαίδων καΐ Δανιήλ 

τοΰ προφήτου καΐ τά έγκαίνια τής ύπεραγίας Θεοτόκου, 

(Μετά τήν ς' φδήν). 

71. Κονδάκιον τών άγιων γ' παίδων. “^Ηγος πλ. β'. ^Ρωμανόν ποίη{μα). 

£. 37ν Χειρόγραφον εΙκόνα μή σεβασθέντες, 

άλλ* άγραφον ουσίαν θωρακισθέντες, 

• τρισμακάριοι, έν τφ σκάμματι 

τοΰ πυρός έδοξάσθητε" 

έν μέσιύ δέ φλογός άνυποστατου 

£. 38γ ιστάμενοι \ Θεόν έπεκαλεϊσθε" 

Τώχυνον δ οΕκτίρμων και σπευσον ό έλεήμων 

είς τήν βοήθειαν ήμών δτι δύνασαι^ βουλόμενος. 

{Οί οίκοι). 

■ Τάχυνον δ οΕκτίρμων και σπεΟσον ό έλεήμων... 

'Ότε ένΒαβυλώνι τό τής εΕκόνος γεγόνει (εία)... 

'^Γμνον σοι υπέρ πάντων προσεφερον ως έκ πάντων... 

Υπάρχει είς σ 66, Σ 133, Ρ 123- Πβ. σημείωσιν είς άριΟ·. 72 της παρούσης 

περιγραφής. 

τ 8ΰνααε κώδνξ. 
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(Κν^ιαΗ^| π^6 της τον Χριοτοϋ Γεννησεως, (ί. 42γ). Ζ'ήτει 

κοντάκιον Χρίστον Γεννήσεως). 

Κνριακ'ί) ηρό τ^ς Χρίστον Γεννήσεως. 

72. Κονδάκιον ψέρον ακροστιχίδα· Τον τατιεινον ^Ρωμανού 6 ψαλμδς 

£. 45γ οντος. ('^Ηχος ηλ. β'}. Χειρόγραφον εικόνα... 

{01 οίκοι). 

Τάχυνον ό οίκτ(ρμων καί σπεΟσον 6 έλεήμων... 

ί. 45ν "Οτε έν Βαβυλδνι τό της εΙκόνος γεγόνει (δίο),.. 

“Γμνον οδν δπέρ πάντων προσέφερον ώς έκ πάντων... 

ΤαΟτα τότε έβόων οΐ περί τον νεανίαν... 

"Ανω ουν έπΙ ΰψους Ιστηλωμένου του μύσους... * 

ί. 4βΓ Πάνυ γάρ ήγανάκτουν καί έδυσφόρουν Χαλδαϊοί... 

Έμαθεν οδν ό άναξ καί θυμωθείς έπί τοΰτο... 

"Ιοταντο οδν οί πάντες ένώπιον τοΟ δολίου... 

ΝΟν οδν σκέψαι τί δράσαι καί φρόντισαν τί τελέσαι... 

Οΰτω λέγοντεί τότε δφί)ψαν τό βασιλέα... 

ί. 46ν "Γπνον οδν δποπτεύσας όναρ είναι νομίσας 

'Ρήματα δέ τοιαΟτα άκούσαντες οί γενναίοι... 

“Ώστε οδν μή νομίσ^ζΐς* άκοΟσαί τι περί τοδτου... 

Μέγαν Ιχωμεν πόθον πρός τόν Θεόν οί τρεις παϊδες... 

"Αμα ήκουσε τούτων 6 άθλιος καΐ παράφρων... 

ί. 47γ Νάφθα οδν' καΐ στυπίψ καί κληματίδι καί θείψ... 

"Οτε οδν έπυρώθη ή κάμινος τών Χαλδαίων... 

"Γβρις τις Ιπηνέχθη^ όμϊν έκ των δπηχόων... 

Ουτω λέξαντες τότε οί μεγιστάνες τοΐς νέοις... 

Ψόγον οδν ούκ έπείγει ήμΐν τό οϋτως τεθνάναι... 

ί. 47ν "Αραντες οδν τούς παΤδας οί έπί τοΟτο ταχθέντες... 

Αέλυτο παραχρημα ή δύναμις της γεέννης... 

Μόνον γάρ συγκατεβη τοΐς περί τον “Αζαρίαν... 

"Ολην οδν τήν καρδίαν έκδόντες προς δμνιρδίαν... 

Στήσαντες οδν οί παϊδες χορόν έν μέσφ καμίνου... 

£. 48γ "Οθεν καταπλαγέντες έξέστησαν καρδία... 

"Γμνος ουν τψ εδσπλάγχνφ καΐ αίνος τφ φιλανθρώπφ... 

Τούτων οΟτως ψαλλόντων και ούτως λιτανευόντων... 

1 μνσονς κώδιξ. -.ϊΙ 
2 νομίοις κώδιξ. 

3 επινέχϋη χώδιξ. ,,,:;ώί 
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"Ολως δέ ήλλοιώθη καΐ συνεχύθη τάς φρένας... 

Σέβω οδν κάν μή θέλω τόν Κύριον των Εβραίων... 
Υπάρχει οπού και ό ύ-τ’ άριΟ·. 71 τής .π^αρούσης περιγραφής. Τόν ύμνον έ|έ- 

δωχε κριτικώς (δχι όμως καΐ έκ του παρόντος κώδικης, τοί) οποίου τό περιεχόμε- 

νον παρέμενεν άγνωστον) ό Μ, Ναουμίδης, έν Ρωμανού τού Μελφδοΰ "Υμνοι, 
τόμος Γ', σσ. 207 -285. 

Α') ΠΙΝΑΞ ΚΟΝΤΑΚΙΩΝ 

*Αγάπη ΧριστοΟ τήν πλάνην άπωσάμενος 53. 

*Αγωνισάμενοι καλώ; άπό βρέφους 35, Σ 71, Ρ 22. 

Έν άγκάλαις φίρουσα ή Χριστοφόρος (Χριστομάρτυ; Ρ, Σ) 48, Ρ 283, Σ 28. 

Έξ έφας Ιλαμψας ώς ιεράρχης 56. 

ΈπΙ τέκνου (τέκνφ Ρ) σήμερον εδφραινομένην 49, Ρ 283. 

Εύσεβείας τοΐς δρόμοι; άνδραγαθών 46. 

Εδφημείσθω σήμερον ή τοΟ ΧριστοΟ κατά σάρκα 61. 

Εύφροσύνης πρόξενος ήμΐν Ιπέστη (είς τόν αίώνα σ) 34, Ρ 20, σ 32. 

*Η μάρτυς σήμερον έχθροΟ τήν κάρα συνθλάττει 52. 

Θεοκήρυξ Κήρυκε, καΐ τής Τριάδος όπλΐτα 50, Ρ 284. 

Ίερωσύνη θεία άξίως τετίμησαι 47. 

Λαμπτήρες φαιδροί φανέντες θείοι μάρτυρες 27, Ρ 8. 

Οί άγώνες σου, σεμνή, καΐ τά Ιπαθλα 21. 

Ό κραταίωσα; κατ* έχθρών τόν σόν κήρυκα 57. 

*0 προφήτης (πρεσβύτης Σ) σήμερον καΐ ίερεδς τοΟ Τψίστου 4, Σ 10. 

Ό πύλας οδρανοΟ κλείσας θείψ έν πνεύματι 54. 

Ούρανόθεν τήν χάριν ώς δεδεγμένος 37. 

Ποταμού; Ιξηρεύξω θεολογίας 17, 62. 

Στερρώς τήν ψυχήν, Μαρίνα, καθοπλίσασα 51. 

Τήν νύκτα των παθών έκφυγοΟσα, θεόφρον 9. 

Τής έφας, δσιε, έξανατείλας 60. 

Τόν έν ουρανοί; άχώρητον κατ’ ούσίαν 70. 

Τόν έν σοφία πάση πρεπόντως έκλάμψαντα 69. 

Τόν έν τοΐς άθλοις άήττητον άθλοφόρον 58. 

Τόν τής Τριάδος έραστήν τόν μέγαν Μάξιμον 63. 

Τού; δπέρ Χρίστου παθόντας μέχρι θανάτου 68. 

Τω φαεινφ σου βίψ άστραψα; ώς ήλιος 66, Ρ 94. 

Των άγγέλων πρόκριτος καί άρχιστράτηγος ώφθης 5. 

Των μαρτύρων γέγονας τίμιον κλέος 6. 

Φωτισθέντες πνεύματι τω παναγίψ 29. 

'Ω; τόν δρόμον τελέσας τής άληθείας 45. 

ΕΠΕΤΜΡ15 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετο; ΚΗ' 21 
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Β') ΠΙΝΑΞ ΟΙΚΩΝ 

Άνυμ.νήσωμεν οδν τδν ιεράρχην ααμασιν 67 α'. 

"Απαντες συνελθόντες τόν ΧριστοΟ Εεράρχην βδ. 

"Αρμα ΘεοΟ καΐ (ππευς αυτου 54 α'. 

Δςετύπου "Αβραάμ τδν σόν, Παρθένε, 70 β'. 

"Η σκηνή ή τδν Θεδν έχουσα ένδον 70 γ'. 

Ίδου ουν αδελφοί (νΟν έορτή σ, Σ, Ρ) τοΰ (εράρχου σήμερον 67 β', σ 59 β', 

Σ 115 β'. Ρ 92 β'. 
"Ισταντο ουν οΐ πάντες (Παϊδες Ρ) ενώπιον του δολίου 72 η , Ρ 123 η . 

Μεγάλως, μάρτυς, τδ θράσος δυνάμει τοΰ σταυρωθέντος 69 α'. 

'Ο δι* ήμάς την σάρκα φορέαας 58. 

Πάνυ γάρ ήγανάκτουν καΐ Ιδυσφόρουν Χαλδαΐοι 72 ς· , Ρ 123 ς· . 

ΤαΟτα τότε έβόων οί περί τδν νεανίαν (*Ανανίαν Ρ) 72 δ', Ρ 123 δ'. 

Τήν τοΟ νόμου σιγήν (πηγήν Σ) δ ίεράρχης δέδεκται 4 α', Σ 10 α'. 

Τδν άνατείλαντα φαιδρώς έν τή σεπτή καί θεία 6 α' 

Τόν μύρφ θείψ ( θείψ μύρψ Ρ) χρισθέντα τΐδν Μύρων άρχιερέα 66 α', Ρ 94 α'. 

Τδν νοΟν μου φώτισον, Χριστέ, (Σωτήρ Σ, Ρ) φωτΙ τών έντολών σου 49 α', 

Σ 284 α', Ρ 283 α'. 

Τόν τά πάντα χειρί τή σή κατέχων, Κύριε, 61 α'. 
Τόν τοΰ Κυρίου μαθητήν καΐ μέγαν μυστολέκτην 22 α', Σ 46 α', 

Τφ μυστικφ κρατήρι τά χείλη, άθλοφόρε, προοψαύσας, 53 α'. 

'Ώ φρικτοΟ καΐ φοβεροΟ καΐ παραδόξου 70 α'. 

Γ') ΠΙΝΑΞ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΩΝ 

Διδόντες δόξαν τω εύεργέτη Θεω 61. 

Διό κραυγάζω σοι, πάτερ παγκόσμιε, 20. 

Διό σε γεραίρομεν 9. 

Διό δπέρ ήμών δυσώπει τδν Κύριον 17. 

Δοθήναι, μάκαρ, καΐ μέγα έλεος 50. 

Έκ κόρης μέλλει αγνής γεννάσθαι ό Λυτρωτής 70. 

Θεδς γάρ άγιος εί καΐ άγίοις ένοικεΐς 68. 

Καί άνεδείχθη; αγγέλων συμμέτοχος 45. 

Μάρτυρες θειοι, άγγέλων συνόμιλοι 29. 

Μόνος ύπαρχων καΐ φύσει φιλάνθρωπος 57. 

"Οθεν ώς μέγαν τιμώμεν διδάσκαλον 56. 

'Ο θεολόγος καΐ φίλος Χρίστου 17 α', 62 α'. 

'Ο μέγας αρχών των άσωμάτων χορών 5. 

"Όπως πιστώς σε τιμώμεν, Ιάκωβε 33 α'. 

"Υμνοι (Κοντάκια) σωζόμενα είς χ/φα τής Βαλλικελλιανης ΒιβλιοΟ·. τής Ρώμης 323 

Πρεσβεύει γάρ Κυρίψ 6πέρ πάντων ήμών 31, σ 27, Σ 64, Ρ 52. 

Προσαγομένους τή δυνάμει του πνεύματος 60. 

Σέ μόνον, Σωτήρ μου, έπόθησα 51. 

Σώζων παμμάκαρ, λιταΐς σου φρουρίίν ήμάς 6. 

Ταϊς σαΤς πρεοβείαις βυσθήναι τούς δούλους σου 3 α . 

Τής αφθαρσίας φορούσα τδν στέφανον 21. 

Τόν μόνον έν άγίοις δοξαζόμενον 19. 

Τών έορταζόντων έν πόθφ τήν μνήμην σου 47, 66, 69. 

Τών πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι 46. 

Τών φιλομαρτύρων, προστάτα θερμότατε 69 α'. 

Χαϊρε, κήρυξ τής πίστεως 63. - , Μν 90Ρ 
Ώς πύργους καΐ φύλακας τής 'Ρωμαίων άρχής (πιστότατου λαού) 41, 209. 

Δ') ΠΙΝΑΞ ΑΓΙΩΝ 

"Αζαβίας, δρα “Ανανίας. 

*Ανανίας, "ΑζαρΙας, Μισαήλ {ιζ' Δεκεμβρ.) 70. 

Βασών, δρα Θεόδωρος. 

*Ερβονένΐίξ, δρα Κάλλιοτος. 

Εϋπραξία καί Όλνμηιάς, ό'σίαι (κδ' Τουλ.) 64. 

Εύΰχά'^ιοζ, δρα Κάλλιστος. 

Ζαχαρίας, ό'σιος (κδ' Μαρτίου) 48. 
Θεόδωρος, Κάλλιστος, Θεόφιλος, Βασών, έκ τών μβ μαρτύρων τών 

νέων (ς' Μαρτ.) 41. 

Θεόφιλος, δρα Θεόδωρος. 

Ιεζεκιήλ, προφήτης (κ' Ίουλ.) 54. 
^Ιωάννης ό Νηστεντής, δσιος Σετζτ.) 2. 

Κάλλιστος, Ευστάθιος, Έρμογένης μάρτυρες (α Σεπτ.) 1. 

Κάλλιστος, εις τών μβ' μαρτύρων, δρα Θεόδωρος. 

Κύριλλος, έηίσκοηος Γορτύνης καΐ Κρήτης, ίερομάρτυς ( ^ Σεπτ.) Ο. 

Κορνήλιος, έκατόνταρχος (ιγ' Σεπτ.) 10. 

Αονκία, μάρτυς ( ιγ' Δεζ.) 68. ^ 

ΜαμέλχΌ'η και Χαριτίνη, μάρτυρες^ (ε' Όκτ.) 21. 

Μαρκιανός, άρχ. Συρακούαης (λ' Όκτ.) 37. 

Μισαήλ, δρα Άνανίας. 

^Ολβιανός, Ιερομάρτυς (ιγ' Σεπτ.) 10. 

^Ολυμπίάς, δρα Εύπραξία. 

’Ριψιμία, μάρτυς (λ' Σεπτ.) 18. , -τ. 

Φωκάς, ίερομάρτυς (κβ' Ίουλ.) 56, Σ 29ο, Ρ 299. 

Χαριτίνη, δρα Μαμέλχθη. 

Ώσηέ, προφήτης (ιζ' Όκτ.) 29. 



ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 

Ό Ταξιάρχης του «Βελιδιοΰ» καΐ ή Πανανία του «Νίκους». 

Γενιχσ.1 διαπιστώσεις. Συνεχίζοντες την μελέτην της μεταβυζαντινής 

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του Αιγαίου και εϊδικώτερον των Κυκλάδων*, 

•θά έξετάσωμεν δι^ο ναο^υς τής νήσου Κυθνου, των οποίων ο αρχιτεκτονικός 

τύπος καΐ ή εξωτερική συγκρότησις παρουσιάζουν εξαιρετικόν Ινδιαφέρον. 

Τό Ινδιαφέρον των είναι διπλοΰν καΐ συνίσταται: τοσον εις τον σχετικώς 

σπάνιον δι* Ινίας των Κυκλάδων τ·ύπον ναοΰ τρικλίτου τρουλλωτής βασιλι* 

κής τον όποιον εμφανίζουν, συνοδευομένης μάλιστα υπό ασυνήθους και Ιδιο* 

τυπου νάρθηκος υπό μορφήν πρόπυλου, δ'σον καΐ είς τήν ιδιόρρυθμον εξω¬ 

τερικήν των διαμόρφωσιν, τήν άκολουθοΰσαν τήν αίγαιοπελαγιτικήν αισθη¬ 

τικήν παράδοσιν® τής αίιστηρας γεωμετοικότητος και τής καθαρας καΐ 

σαφούς στερεοτομίας των χρησιμοποιούμενων διά τήν κάλυψιν γυμνών, άνευ 

κεράμων, θόλων καΐ των άδιαρΟρώτων λευκών Ιπίφανειών και κυβικών 

δ'γκων. 

ΚαΙ τά δΰο παραδείγματα ναών προέρχονται άπό μονάς διαλελυμένας 

πρό Ικατόν πεντήκοντα Ιτών περίπου, τών οποίων άπετέλουν τά καθολικά. 

Ό πρώτος ναός γνωστός ·δπό τήν Ιπωνυμίαν Ταξιάρχης του « Βελα- 

διοΰ », ευρίσκεται εις τό κ^ντρον περίπου τής νήσου, μακράν τής θαλνάσσης 

τήν οποίαν ούδ’ άντικρΰζει καν, εις τήν τοποθεσίαν Βελίδι, και εν τφ μέσφ 

τής άποστάσεως μεταξύ Χώρας κα'ι του χωρίου Δρυοπίς, εις μίαν ερημικήν 

και γαλ.ήνιον μικράν κοι?;ΐχδα πεοιβαλλομένην υπό λόφων και άποκεκρυμμέ·νην. 

*0 δεύτερος ναός, ό ψερόμενος ώς Παναγία τού «Νίκους», γνωστότε¬ 

ρος κα'ι πλέον φημισμένος του πρώτου, ευρίσκεται εις τήν κορυφήν τού 

ύψηλοτέρου λόφου μιας άλΰσεως λόφων, άπλουμένων παραλ?νή?>.ως προς τήν 

πρωτε·υουσαν τής Κύθνου, τήν Χώραν-—τον ετερον εκ τών δύο άξιολνόγων 

1 Βλ. Δ. Βασιλειάδη, °Η αξονική τοξοσΐοιχία στήν αιγαιοπελαγίτιχη εκκλη¬ 

σιαστική αρχιτεκτονική, Τεχνικά Χρονικά, τόμ. XXXII ( 1955), τενχ. 369-370, σελ. 

114-117,. του αύτοΰ, Είσανα)γή στήν αίγαιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, 
1955, σ. 30-34, είκ. 29-42, 46, 62, 63. 

2 Βλέπε διά τήν διάκρισιν τ·ή; σχολής τών νήσιον ή τής αίγαιοπελαγιτικής απο¬ 

χρώσεις είς τό ο'ύνολον τής μεταβυζαντινής εκκλησιαστική; αρχιτεκτονικής, Γ. Σω¬ 

τηρίου, Χριστιανική καΐ βυζαντινή αρχαιολογία, 1940, σ. 502, Δ. Βασιλειάδη, 

Εισαγωγή στήν αίγαιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, 1955, σ. 32, 33, 
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οίχισαών τής νήσου - τήν αλλοτ. ώνομαζομένην Μβσαο^αν , Η θεα εν. του 

λόφου τοότου Ινιείνετα. ποός βοοοάν νατά τήν θαλασσαν ανεμποδ,στος, 

νατέναντι τού τοινυμιώδους ναΐ άνονοήμνου άχοωτηοωυ του Κατανεφαλου_ 

όπό ένεί οί βόοετοι άνεμοι έφοομοΰν μέ δνάβεχτον όρμην επι τον νεριναλλη 

ναόν, ντυποΰν τού; νομψοΰς τρούλλους του μετά μανίας χαι τους μετατρέ¬ 

πουν είς πολΰβοα τεράστια νογχυλια, ναθώ; είσδΰουν συρριζοντες απο τα 

μικρά παοάθυρά των τά ώς σχισμαί στενά. ^ 
Τό «Βελίδι» ναΐ τό «Νίνος » άποτελοόν δΰο ετασιγνωστα «πωνυμια, 

τά όποια έλάμπρυνον αί δΰο φημισμένοι άνά τήν νήσον Ιννλησιαι αι ασο- 

μτίνασαι «,; σεβάσμια να'ι περίκομψα λείψανα έν τών ομωνυμίαν μο™^· 

Είς παλαιοτέραν ενοχήν ή νήσος εΐχεν έν συνολφ εντα μονας η μάλλον 

μινρά μοναστήρια» μέ περιωοισμένον άριΰμόν μονάχων του άγιου Γεωρ 

γιου, τού Προφήτου Ήλιον, τών Ταξιαρχών Μηλεων. των Ταξιαρχών Βελι 

διού, τής Παναγίας τού Νίκους, τού Προδρόμου, χαι της Στρατηλατισσης. 

Τά σωζόμενα χαδολιχά τών μονών τοΰτων είναι μονόχλιτα χαι τριχλιτα θο ω 

σχενή χαΐ Ιπιχεδόστεγα χτίσματα, πέριξ τών όποιων υψουντο εν περιβολιρ 

διώροφα χελίάα». Ή μονή Ταξιαρχών Βελιδιοΰ χαι τα περί αΰτην χτήματα 

φέρεται έχ παραδόσεως ότι άνήχον είς τόν Λατίνον Επίσκοπον Εγγραφα 

τών Ιτών 1797 και 1798 τής μονής ταύτης εΰρίσκονται ε!ς την^ν Παρισιοις 

Εθνικήν Βιβλιοθήκην ’ άποτεθειμένα. Επίσης Ιγγραφα άφορωντα τήν δια- 

1 Περί τοΰό^όμστος . Μεσσαριά * ώ; γεωγραφ.κοΟ έν Κύθνφ καΐ 
•Αντ Μηλιαράκη. Μεσσαριά, 1893, σ, 17 άνατύπου έκ τοΟ τόμ. Δ ( 1892 ), 

τοΰ ΔΙΕΕ, έπίοης βλ. Γ. Ν. X α τ ζ ι δ ά κ ι. Περί τοΟ έτύμου τής λέξεως Μεσαρεας, 

■^^^κ^·■Γντ'Τ^'λληVδαν‘κ;.νιαxά, 1882, σ. 38, χαΐ Ιστορία τής νήσου 

Κύβ-νου 1896 σ 53, 98.'Ο καθΌλικός έπίσκοπος Σύρου ΑηΙ. Οια5ΐιπι&ηι, εις την 
ΙνετειΠΟΟ συντσχ&εϊααν έκ^εσίν του περί τής καταστάσεως των εκκλησιών των 

Κυκλάδων, αναβιβάζει τά μοναστήρια τή; νήσου Κυθνου είς ε; (βλ. 
I. Καρπαθίου, Ή λατινική προπαγάνδα και αί Κυκλάδες κατα τον ΙΗ αι , 

^^^^’Β'^Κα^^χόν επίσκοπον ΟΐαΒίίπΐΞιηΐ χαρακτηρίζονται ώ; * καταλύματα » ( ενθ αν., 

^^ίΜιχ. Τακ. Μαρκόπολι, Ή δυτική εκκλησία τής πόλεω; Κύθνου, έν 

Εικονογραφημένη Έστίρ, 1895, σ. 126. 

δ "Ένθ” άν. Κυθνιακά, σ. 39. 
6 Άντ. Βάλληνδα. Ιστορία τής νήσου Κύθνου, 1896, σ. 41, 47, Εμμ. 

Τ Κηοπαθίου, ένθ’ άν., σ. 32. , . 
■ V Τά Ιγγρσφα ταϋτα φέρονται ύπ* άριθ. 94 καί 95 καί τίτλον « Αναφοραι της 

μονής τών παμμεγίστων Ταξιαρχών τής κσλουμένης Βελιδ,ων; ». Το 
έτέ?η ύπό τοϋ δημοσ.εύσαντος Χπ. Λάμπρου έν Νεφ Ελληνομνημονι ( Ογδοη- 

«οντα πατριαρχικά σιγίλλια καί τεσσαράκοντα τέσσαρα μοναστηριακά έγγραφα ης 

Γπαρισίοις -Εθνικής Βιβλιοθήκης, τόμ. Γ' ( 1906), σ. 400). πιθανώς λογφ του 

δυσανάγνωστου. 
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λελυμενην μονήν των Ταξιαρχών Βελιδιοΰ, άναφερόμενα εις την χρονικήν 

περίοδον 1834-1852, φυλάσσονται είς τά Γενικά “Αρχεία του Κράτους*. Ή 

μονή των Ταξιαρχών υπήρξε καΐ μετόχιον τής μονής Ταξιαρχών τής νήσου 

Σερίφου*, εις τήν οποίαν παρεχωρήθη τφ 1836 υπό τής Ελληνικής Κυβερ- 

νησεως*, λογφ τής ενδείας εις ήν περιέπεσεν ή τελευταία αυτή, ήγουμενεύοντος 

έν Βελιδίφ Νικηφόρου® τινός. Τέλος ή μονή τής Σερίφου έπώλησε, κατά τήν 

νεωτέραν εποχήν, τά κτήματα του μετοχίου του Βελιδιοΰ εις διαφόρους Δρυο- 

πιδεΐς. Εκ τών επτά μονών τής Κΰ9νου άναφέρεται άορίστως, υπό του καθο¬ 

λικοί) επισκόπου Συρου ΟίαεΙίπίΗπ!, 6τι αι κυριώτεοαι δυο ήσαν σταυροπηγια- 

καί χωρίς νά καθορίζωνται και αί δνομασίαι των Ύπό του *Λντ. Βάλ}.ηνδα 

αναφερεται ώς, σταυροπηγιακή άξίρ:, μονή ή τής Παναγίας του Νίκους καΐ 

ή του Προδρόμου, και δημοσιεύεται τό σχετικόν νεώτερον σιγίλλιον® καθιε- 

ρώσεως τής τελευταίας ταΰτης. Τέλος ό Περ. Ζερλέντης στηριζόμενος μόνον 

είς τά πατριαρχικά σιγίλλια τής βιβλιοθήκης τών Παρισίων, τά ύπό τού Σπ. 

Λάμπρου Ικδοθέντα, Ικφράζει τήν γνώμην δ'τι ύπήρχεν εν μόνον σταυροπη¬ 

γιακόν μοναστήριον έν Κΰθνφ, τό τής άγιας Μαρίνης®. 

Ή πλέον αξιομνημόνευτος Ικ τών μονών τούτων ήτο ή τής Παναγίας του 

Νίκους, λόγφ του ύπάρξαντος κατά τούς νεωτέρους χρόνους αύτόθι σχολείου, 

το όποιον άπετέλει Ιπΐ ετη τό μοναδικόν πνευματικόν κέντρον τήςνήσου.*Εκ 

τών μικρών εισοδημάτων τής μονής συνετηρεΐτο ό διδάσκαλος τής σχολής*, 

δστις παρέμενεν εκεϊ μετά τών μικρών μαθητών του οι όποιοι συνήθως 

'διημέρευον, ένφ οί Ικ του πλέον άπομεμακρυσμένου χωρίου, τής Δρυοπίδος, 

διενυκτέςευον Ιν αύτή Εϊς τό σχολεΐον τούτο άπό τού 1809 έδίδαξεν ό 

ιεροδιάκονος Μακάριος Φιλιππαϊος, Ικπαιδευθεις εν τή σχολή τού γένους®, 

^ Βλεπε τον υπ’ αριΟ·. 565 ( Γ, X, 4, γ, ο ) φάκελλον τών μοναστηριακών εγγρά¬ 
φων τών Γενικών Αρχείων τοΰ Κράτους. 

^Τρύφ. Εύαγγελίδου, Ή νήσος Σέριφος, 1909, σ. 105. 

® Έ μ μ. Καρπα'θ'ίου, έν0'’ άν., σ. 30. 

^ Άντ. Βάλληνδα, Ιστορία, σ. 98, 106. 

^ Τό σιγίλλιον επιβεβαιώσεως προγενεστέρου, καθΊερουντος τήν γυνσικείον 
μονήν τοΰ Προδρόμου ώ; σταυροπηγιακήν, έξεδό6·η ύπό τοΰ Πατριάρχου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως Καλλινίκου τοΰ Β' έν έτει 1691, δημησιευθ·έν ύπό τοΰ Άντ. Βάλ¬ 

ληνδα είς τά Κυθ·νι,ακά, σ. 39 - 42, καί άναδημοσιευύ·έν ύπό τοΰ Άντ. Γ ο ύ ν α ρ η, 

*Η Κύάνος, 1938, σ. 60-63. Βλέπε μνείαν περί αύτοΰ καΐ είς Μ. Γεδεών, Πα- 

τριαρχικοΐ πίνακες, 1891, σ. 612. 

® Περ. Ζερλέντη, 'ΙστορικαΙ έρευναι, Οί έπΐ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ 
από Σμύρνης άνά τάς Κυκλάδας πατριαρχικοί εξαρχοι έτει 1797, τόμ. Α' (1913), 

σ- 102, 119, *Εμμ. Καρπαθίου, έν0·’ άν., σ. 30, ύποσημ. 4. 

^ Άντ. Βάλληνδα, Κυθνιακά, σ. 39, τοΰ αύτοΰ, Ιστορία, σ. 107, 

® Ένά’ άν., Κυθνιακά, σ. 97, ένθ’ άν.. Ιστορία, σ. 106- 107, 

9 ΈνΟ’ άν., Κυθνιακά, σ. 96, ενθ’ άν., Ιστορία, σ. 106. Βλέπε καί τόν 
υπ αριθ. 576 ( Γ, X, 4, γ, η) φάκελλον τών μοναστηριακών εγγράφων τών Γ.Α.Κ. 

Άπό τάς εκκλησίας τής νήσου Κύθνου 

προς τού οποίου τό όνομα συνεδέθη τό σχολεΐον και τόν όποιον μετά ταϋτα 

διεδέχΟη ό Γεώργιος Σερούιος'. 

I 

Ό Ταξιάρχης τοΰ «Βελιδιοΰ». 

Σήμερον άπό τήν παλαιάν μονήν τοΰ Βελιδιοΰ σώζεται ή εκκλησία της 

(είκ. 1), ήιις λειτουργεΐται κατά καιρούς, διατηρημένη με αρκετήν φρον- 

Είκ. 1. Ή δυτική πλευρά τοΰ ναοΰ του Ταξιάρχου. 

τίδα®, κατάλευκος, σεβασμία, καΐ εντυπωσιάζουσα τόν διαβάτην εις τήν ερη¬ 

μιάν τοΰ τόπου, περιβαλλόμενη υπό τών ερειπίων τών κελλίων εις στοργικόν 

εναγκαλισμόν, σχηματιζομένου πέριξ αύιής θλιβερού φαιού κύκλου εκ σωρών 

λίθων. 

'Ο κυρίως ναός. Ό ναός συγκροτείται εκ δυο διακεκριμένων μερών 
(είκ. 2):τοϋ κυρίως ναού και τοΰ νάρθηκας-προπύλου. Ό κυρίως ναός 

ϊ Άντ. Βάλληνδα, Ιστορία, σ. 108-110. 
2 Τοΰ ναοΰ έ.πιμελεΐται δ σύνδεσμος Ιπαγγελματιών Δρυοπίδος, δστις τελεί 

καΐ τήν πανήγυρίν του, καθ’ δσον εγείρεται οΰτος έπΙ κτημάτων του. 
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παρουσιάζει εν κατόψει σχήμα τετράνωνον, άντί του προσιδιάζοντος εις 

βασιλικός ορθογωνίου, εσωτερικών διαστάσεων 7.20X7.20 μ., άπολήγων 

προς άνατολά; εις μίαν μόνον ευρεΐαν καμπυλόσχημον αψίδα καΐ υποδιαι¬ 

ρείται εϊς τρία Ισοπλατή κλίτη (πλάτ. μεσαίου κλιτούς 2.28 μ., πλάτ. πλα¬ 

γίων κλιτών 2.20 μ.) υπό δυο σειρών στηριγμάτων. Ή ΰποδιαίρεσις διά 

τοζοστοιχιών συντελεΐται κατα τροπον εζαίροντα τον χαρακτήρα παραθέσεως 

τών κλιτών, τον άνακΰπτοντα τόσον έκ του τετραγώνου σχήματος τοΰ κυρίως 

ναοΰ δσον και εκ τοΰ Ισοπλατοΰς τών κλιτών, διά τής παρουσίας τών τμη¬ 

μάτων τοίχου εις την περιοχήν του ιερού, το μεσαϊον μόνον τμήμα του 

οποίου εξαίρεται ευρισκόμενον κατά βαθμίδα ΰψηλότερον τοΰ υπολοίπου 

ναοΰ. ΕΙς τον αριστερά τοΰ μεσαίου τμήματος τοΰ ίεροΰ τοίχον ανοίγεται 

ορθογώνιος κόγχη χρησιμεύουσα ώς πρόθεσις και εις άμφοτέρους τούς τοί¬ 

χους τούτους διανοίγεται επίσης άνά μία μικρά τοξωτή δίοδος επικοινωνίας 

μετά τών παρακειμένων ΙπΙ τών πλαγίων κλιτών τμημάτων τών ιερών, άτινα 

δμως στεροΰνται κογχών - άψίδων και γενικώς δέν διαρθροΰνται μετά τοΰ 

ενδιαμέσου κυρίως ίεροΰ κατά τρόπον μαρτυροΰντα ποιαν τινα λειτουργικήν 

συμμετοχήν καΐ τών τμημάτων τούτων τοΰ ναοΰ κατά την τέλεσιν τών ακο¬ 

λουθιών. “Ώστε και εις τήν περιοχήν τών ιερών έπεκτείνεται καΐ είναι εμφα¬ 

νής ό χαρακτήρ τής ά-τλής παραθέσεως και όχι τής οργανικής συνδέσεως τών 
πλαγίων κλιτών μετά τοΰ κεντρικού κλιτούς. 

Έκαστη σειρά στηριγμάτων συγκροτεί δίτοξον τοξοστοιχίαν στηριζο- 

μένην επί τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ ναοΰ, επί ενός ενδιαμέσου κίονος και επι 

τμήματος τοίχου άρχομένου παρά τήν κόγχην τοΰ ίεροΰ και καταλήγοντος 

υπό τήν αρχήν τοΰ τρούλλου. Τό τμήμα τοΰτο τοίχου διατρυπαται υπό στε¬ 

νού καΐ χαμηλού τοξωτού άνοίγματος επικοινωνίας τών Ιερών. Είς τήν διάρ- 

θρωσιν τής τοξοστοιχίας τό ύπ’ δψιν μικρόν άνοιγμα λόγφ τών περιωρισμέ- 

νων διαστάσεών του δέν επιτελεϊ προορισμόν τόξου, άλλ*Ιμφανίζει τήν §ντο· 

πισμένην προαναφερθείσαν λειτουργίαν διόδου. 

Ή στήριξις τών δύο τόξων εκάστης τοξοστοιχίας γίνεται επί τοΰ 

δυτικού τοίχου, μέσΓρ ύφαψιδίου μορφής'λοξοτμήτου πλακός, επί τοΰ κίονος, 

μέσφ κιονοκράνου τοΰ οποίου δ άβαξ Ιξέχει υπό μορφήν επιθήματος, και 

επι τοΰ προς τό ιερόν πεσσοειδοΰς τοίχου, μέσφ τοΰ επικράνου · ύφαψιδίου 

τής παραστάδος εις τήν όποιαν διαμορφοΰται καταλήγων δ οίονεί πεσσοειδής 

οΰτος τοίχος. *Επιτυχής είναι ή σύνδεσις τών αναλογιών τών εύρέων καΐ 

χαμηλών τόξων τής τοξοστοιχίας προς τόν μικρόν και επίσης χαμηλόν κίονα, 

άποκρυσταλλουμένου οΰτω τρόπον τινά τοΰ μεγαλύτερου πλάτους τών πλα¬ 

γίων κλιτών καΐ γενικώτερον τής ευρυχωρίας τοΰ ναοΰ καΐ εις τήν κατά 

μήκος τομήν, και οχι μόνον είς τήν κατά πλάτος, μέ τήν αντίστοιχον δια- 

μόρφωσιν τής τοξοστοιχίας (βλ- κατά μήκος τομήν τής εικ. 2). Χαρακτηρι¬ 

στική τέλος και επίσης επιτυχής είναι ή διαμόρφωσις τοΰ τμήματος τοίχου 

1 
* 
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Εικ. 2. *Η κάτοψις και ή κατά μήκος τομή τοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου. 
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της τοξοστοιχίας μέ στρογγυλευμενας ελαφρώς τάς γωνίας του. Ιν ειδει βερ¬ 

γιού ευμεγεθους, εις τρόπον ώστε ή μετάβασις άπό του εντελώς κυκλικού 

σχήματος του Ινδιαμενου κίονος προς τό ορθογώνιον σχήμα του τοίχου 

γίνεται βαθμιαίως και 4ρμονικώς, διά διαδοχής καμπύλων σχημάτων συγγε¬ 

νών (κΰκλου, δυο μικρών τεταρτοκυκλίων-βεργιών), διατηρούμενης οΐίτω 
μορφικής τίνος αλληλουχίας περί την διαμόρφωσιν των υποστηριγμάτων τοϋ 
τρουλλου. 

^ Ή κάλυψις των κλιτών τής τρικλΐτου ταΰτης βασιλικής γίνεται διά 

τριών Ισοϋψών ήμικυλινδρικών θόλων, βαινόντων επί τών δόο το'ξοστοιχιών 
και τών δυο κατά μήκος εξωτερικών τοίχων (εΐκ. 3 τομή κατά πλάτος). Ό 

ήμικυλινδρικός θόλος τοϋ μεσαίου κλίτους διακόπτεται εις τήν περιοχήν 
μεταξύ τών δύο ενδιαμέσων κιόνων και τών δύο τοίχων τοΰ ίεροϋ και άντι- 

καθίσταται ΰπο ενός ήμισφαιρικοΰ τρουλλου διαμορφουμένου έξωτερικώς 

ως ελαφρώς κωνοειδούς θόλου, βαίνοντος Ιπι χαμηλού κυλινδρικού τυμπά¬ 

νου. Η στήριξις τού τρουλλου επί τού ήμικυλινδρικοΰ θόλου τοϋ μεσαίου 

κλίτους γίνεται ώς συνήθως διά τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων. Ό διαχω¬ 

ρισμός τών φερόντων στοιχείων, ήτοι τοΰ ήμικυλινδρικοΰ θόλου και τών 

σφαιρικών τριγώνων, άπό τού φερομένου — έπικαθημένου — τρουλλου, γίνε¬ 

ται δια παρεμβολής εξέχοντος μετά ταινίας μέλους. 

Ο Ιξεταζομενος τύπος ναού αποτελεί τρίκλιτον καμαροσκεπή βασιλικήν 
μετά τρουλλου, με ϊσοπλατή και ισοϋψή κλίτη, τετράγωνον σχήμα κυρίως 

ναού, και διάρθρωσιν κατόψεως άπλουστάτην, συνοδευομένην υπό νάρθηκος 

μορφής εύρέος μετ’ άρκοσολίων προπύλου, καλυπτόμενου υπό ήμικυλινδρι- 

κοΰ θόλου καί διαμορφουμένου κατά τήν δυτικήν πλευράν του διά τριών 
τοξωτών ανοιγμάτων εν ειδει τριβήλου. 

Χαρακτηριστική και ενδιαφέρουσα άπό άπόψεως συγκροτήσεως τών 
τοξοστοιχιών τού ναού τοΰ Ταξιάρχου ( εϊκ. 2) είναι ή παρουσία τών τμημά¬ 

των τοίχων - πεσσών, οί οποίοι ύποδηλούν επί τών τοξοστοιχιών τήν άνά- 

μνησιν ένός ενδιαμέσου τύπου ναοΰ μεταξύ τής καθ’αυτό θολωτής τρικλίτου 

βασιλικής και τών σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών’ ή τοιαύτη άνάμνησις 

ενισχυεται δια τής συγκροτήσεως τών τοξοστοιχιών διά δύο μόνον κιόνων, 

καθ οσον ο τροϋλλος υψοϋται πλέον ύπεράνω τοΰ γεωμετρικού κέντρου 

τής κατόψεως καί άνωθεν τών οίονει τεσσάρων κεντρικών σημείων στηρίξεως 

ΙπΙ τών τοξοστοιχιών τοΰ ναού, ήτοι τών άκρων τών δύο πεσσοειδών τοίχων 

και τών δυο κιονών. Αλλως τε πρός μίαν τοιαύτην θεώρησιν, κατά τήν 

οποίαν διαφαίνεται ή μακρινή άνάμνησις τού συνδυασμού τής θολωτής τρι- 

κλίτου βασιλικής προς τον σταυροειδή εγγεγραμμένον, Ικτός τών προαναφερ- 

θεισών ενδείξεων, συμβαλ?ιει εις τήν υπό εξέτασιν περίπτωσιν τού ναού τοΰ 

Ταξιάρχου και το τετράγωνον σχήμα τής κατόψεώς του. 

Συγγενή παραδείγματα τρικλίτου τρουλλαίας βασιλικής με τετράγωνον πε¬ 
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ρίπου σχήμα εχομεν και αλλαχού, ώ; λόγου χάριν εν Ρόδφ^ εν Κύπρφ®, κλπ. 

Πάντως παρατηρούμεν δτι τό τετράγωνον σχήμα τής κατόψεως τής 

βασιλικής τού Βελιδιού®, τό ισοπλατές και ισοϋψές τών κλιτών (εικ. 3), τό 

μικρόν σχετικώς ύψος τού ναού, καθώς και ή κάλυψις δι* ήμικυλινδρικών 

ΕΙκ. 3. Ή κατά πλάτος τομή τοΰ Ταξιάρχου. 

θόλων, ώς καί τό κυλινδρικόν σχήμα τού τυμπάνου τού τρούλλου και ή 

καμπυλόσχημος άψΐς τού Ιερού, άποτελούν στοιχεία ενθυμίζοντα ζωηρώς 

ανατολικά πρότυπα * τών θολωτών τρικλίτων βασιλικών τών αναπτυσσόμενων 

1 Βλ. Α1. Οαθτίεΐ, 1,3. οϊΐέ άβ Κΐιοόεδ, τόμ. II (1923 ), σ. 189, είκ. 134, 

Άν. Όρλάνδου, Βυζαντινά καΐ μεταβυζαντινά μνημεία της Ρόδου, Άρχ. Βυζ. 

Μνημ. *Ελλάδ., τόμ. Τ' (1948), τεΰχ. 1, σ. 69-70, εικ. 57. 

2 Βλ. Γ. Σωτηρίου, Τά βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, 1935, σ. 52, 53, 

εικ. 43, πίν. 54α. 
® ΕΙς τήν Ιργασίαν τοΰ Ά ν τ. Γ ο ύ ν α ρ η, Ή Κύθνος, 1938, εν πίνακι έναντι 

της σελίδος 96 ύπάρχει φωτογραφία ναοΰ μέ υπότιτλον «*0 Ιστορικός Ιερός Ναός 
τής Παναγίας τοΰ Νίκους»· προφανώς πρόκειται περί λάθους, καθ’ δσον 6 παρι- 

στώμενος ναός είναι ό τών Ταξιαρχών Βελιθιοΰ. 
^ *0 Ισχυρισμός τοΰ Άντ. Βάλληνδα ( βλ. Ιστορία τής νήσου Κύθνου, 

1896, σ. 53) περί τοΰ ναοΰ τής μονής Ταξιαρχών Βελιδιοΰ, δτι ούτος εχει « ρυθμόν 
φρσγκικοΰ ναοΰ άσυνήθη είς τάς λοιπάς μονάς τής νήσου », καίτοι έκφερθεις ΰπό 
άξίου ίστορικοΰ (μή Ιξφκειωμένου δμως περί τήν τέχνην), δεν είναι ακριβής ώς 
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κατά πλάτος μάλ?νθν ή κατά μήκος, καθώς και ε| άλλων ενδείξεων μορφολο* 

νικών εκ του νάρθηκας πλέον προερχόμενων προκύπτει ή μνημονευΟεΐσα 

άνατολική επιρροή, ώ; θά ίδωμεν κατωτέρω. 

'Ο φωτισμό; του ναοΰ επιτυγχάνεται διά των τεσσάρων μικρών και 

στενών παραθύρων του τρούλλου καΐ ενός τής άψΐδος του ίεροΰ, καθώς καΐ 

έκ δυο μεγαλυτέρων κάπως παραθύρων έπι τής βόρειας καΐ νοτιάς π?.ευρας 

του καΐ ΙπΙ πλέον εμμέσως διά τής δυτικής θΰρας εισόδου, μέσφ του τριβή- 

λου του νάρθηκος. 

Σημειουμεν την παρουσίαν ηχητικών αγγείων εις τό μέσον κλιτός, 

εκατέρωθεν παρά τάς γενέσεις του ήμικυλινδρικοΰ του θόλου {βλ. κατά 

μήκος τομήν είκ. 2), καΐ εις τό νότιον κλιτός άνά πέντε εκατέρωθεν και είς 

τάς ιδίας θέσεις* είς τό βόρειον κλιτός δεν διακρίνονται ηχητικά άγγεΐα 

πιθανώς φραχθέντα κατά τινα επισκευήν. 

*0 νά^·β‘η^. Έν συνεχείφ θά Ιξετάσωμεν την ένδιαφέρουσαν και ασυ¬ 

νήθη διαμόρφωσιν του νάρθηκος ΰπό μορφήν εύρέος πρόπυλου μετά δυο 

κιόνων, καλυπτομένου ΰπό ήμικυλινδρικοΰ θόλου, τοποθετημένου κατ’ επέκ- 

τασιν του ήμικυλίνδρου καλΰψεως του μεσαίου κλίτους, πλαισιουμένου Ικα- 

τέρωθεν ΰπό άρκοσολίων, καΐ σχηματίζοντος κατά τήν δυτικήν πλευράν του 

τρίβηλον συνιστάμενον εκ τριών τοξωτών ανοιγμάτων και μέ τό μεσαϊον 

άνοιγμα εΰρυτερον και ελαφρώς ΰψηλότερον τών πλαγίων. Και τά τρία ανοί¬ 

γματα του τριβήλου γεφυροΰνται δι’ήμικυκλικών τόξων \ Ικ τών οποίων 

τά δυο ακραία τόξα ώς ισοπλατή εΐναι καΐ Ισοϋψή, ενώ τό μεσαϊον ώς πλα- 

τΰτερον εΐναι συνεπώς καΐ ΰψηλότερον. Ή διάταξις αΰτη προσαρμόζεται 

αισθητικώς καλύτερον προς τήν εξωτερικώς τριγωνικήν-άετωματοειδή μορ¬ 

φήν του ήμικυλινδρικοΰ θόλου καλΰψεως ταΰ νάρθηκος. Τέλος είς τό πρό- 

πυλον τοΰτο παρουσιάζεται δεξιά και αριστερά τφ εισερχομένιρ άνά εν άρκο- 

σόλιον (εικ. 2) ι Ούτως εχομεν στήριξιν τών εκατέρωθεν του τριβήλου λίθι¬ 

νων κλιμάκων (εΐκ. 4) έπΙ τών ήμικυλινδρικών θόλων τών άρκοσολίων τών 

τοποθετημένων χαμηλότερον τοΰ κατά μήκος κυλινδρικού θόλου του πρό¬ 

πυλου, καΐ μέ τόν άξονά των κάθετον πρός τόν κύριον άξονα τοΰ νάρθη¬ 

κας* ήτοι εχομεν τρόπον καλΰψεως τοΰ πρόπυλου δμοιον πρός τόν τρό¬ 

πον στεγάσεως τών άρκοσολίων, μέ τήν διαφοράν οτι οι εγκάρσιοι ήμικΰ- 

λινδροι εΐναι αΐσθητώς μικρότεροι τοΰ κατά μήκος, οίονε'ι άτροφικοί, ως 

πείΒ'βταί τις: τόσον έχ τών εν τή μελέτη ταύτη έκφερομένων περί της αρχιτεκτονικής 
τοΰ μνημνείου, οσον και έκ τής παραβολής αύτοΰ πρός τήν συγγενή καΐ έπίσης τρί- 

κλιτον μετά τρούλλου βασιλικήν τής Παναγίας τοΰ Νίκους (βλέπε είκ. 1, 2, 3, 8, 9). 

^ Τό μεσαϊον τόξον έχει φραχθή είς μεταγενεστέραν έποχήν, κατ’ έπισκευήν 
τοΰ ναοΰ, έμφανιζόμενον σήμερον ώς ευθύ και δχι τοξωτόν ΰπέρθυρον ( βλ. είκ. 1). 
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άνήκοντες είς τά άρκοσόλια* είς τούς τάφους τούτους Ιθάπτοντο οί άδελφοί 

τής μονής. 
Ό νάρθηξ τοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου, λογφ μορφής και λογφ θεσεως και 

άρθρώσεως πρός τον κυρίως ναόν, μάς υπενθυμίζει ζωηρως τα μνημειώδη 
πρόπυλα τά τοποθετούμενα προ τών εισόδων τών μεγαλοπρεπών ναών της 

Τραπεζοΰντος' καΐ φαίνεται δτι εκ μικρασιατικών πιθανώς προτύπων §νε- 

πνεΰσΟη δ άρχιτέκτων τό σχέδιόν του. ΚαΙ είδικώτερον μάλιστα φαίνεται 

πιθανόν οτι τά πρόπυλα μετά τριβήλου, κυλινδρικού θόλου καλΰψεως, και 

άμφικλινοϋς άπολήξεως, τοΰ κομψού και περικαλλούς ναοΰ τής άγιας Σόφιας 

Τραπεζοΰντος κυρίως, Ικτός τών άλλων Τραπεζουντιακών ναών, εχρησιμευ- 

σαν ώς πρότυπα τοΰ νάρθηκος τοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου. ’Άλλως^τε λίαν 

χαρακτηριστική καί διαφωτιστικώς ένδεικτική, περί Τραπεζουντιακής προε- 

λεΰσεως τοΰ τΰπου προπΰλου τοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου, είναι και ή γενικω- 

τέοα όμοιότης τοΰ σχεδίου τοΰ ναοΰ τούτου πρός τούς ναούς τής Ιραπεζουν- 

τος εν τφ συνόλφ των θεωρούμενων. Καί αληθώς, ώς εΐναι γνωστόν, οι 

άρχιτεκτονικοί τύποι τών ναών τούτων τοΰ Πόντου περιστρέφονται κυρίως 
περί τήν τρίκλιτον βασιλικήν άνατολικοΰ τύπου^ (ναοί αγίας Αννης και 

ΝακίπΤζαμισί) καί τήν τρίκλιτον τρουλλαίαν βασιλικήν (ναοί Χρυσοκε- 

φάλου, καί άγιου Ευγενίου) Ιν συνδυααμφ πρός τόν σταυροειδή εγγεγραμ- 

μένονΜναοί άγιας Σοφίας, άγιου Βασιλείου. Ίωάννου του Θεολόγου η 

Θεογεννητρίας Κυρούλας). ήτοι ή όμοιότης τοΰ ΰπό έξέτασιν ναού προς Τρα- 

πεζουντιακούς, παρά τήν άπλοποιημένην μορφήν του. είναι εκτεταμένη 

καί πολλαπλή μή έντοπιζομένη μόνον είς τήν μορφήν και τήν αρθρωσιν του 

νάρθηκος - προπύλου. 

Γ^λίίΓ^ά πρόπυλα τής Τραπεζοΰντος: Ο. ^ ^ 
108 00-11863 06 ΤΓέδίζοηά6, Βυΐΐ. Οογγ63. ΗέΠβηΐςυε, τομ. 19 ( 1895 ), σ 447 - 
449 453 είκ 19, 20, 21, πίν. XVIII. Ν. Β α 1.1 ^ η ο ν, Οβαχ πιοηυΓη6ηΐ3 ΰγζεη- 

Ιΐη3 άε ΤΓέϋΐζοηάε -. I. Ι.’έ^1ί36 άε δείπΙ Ευκέιιε, II. Εα ΟΙΐΓ^εοοερΙιαΙεβ, 

Β^^ζαπΠοη, τόμ. IV ( 1927 - 1928). σ. 369, ® 7 Γ 
δδΐηΐε δορίιΐε άε Ττέδίζοπάε, έν ΒγζαπΙιοη, τομ. Δ (1927-1928 ). σ. 398 είκ. 
11ο 13 14 15, Χρύσανθού, Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος, Η εκκλησία Τραπε 

ζοΰΐτος: έί^ρχεί; Πόντου, τόΜ^= χ«·· 5^. (19Βθ)._σ. Β78. 394, 423 424 ε^κ. 
34 35 36, Γ. Σωτηρίου, Χριστιανικά μνημεία της Μ. Ασιας, 19^^.^ . , 

Γ ’ Σ ω τ η ρ ί ο υ, Χριστιανική καί βυζαντινή άρχοιολογία, 1940, σ. 439 - 440, εικ. 288. 

■ Β π,ρΐ τών ναών τής Τραπεζοΰντος βλέπε : Ο. Μ Π 1 
1ο5 ό§1ΐ3ε3 άε ΤΓέΜζοηόε, Β.Ο.Η., τόμ. 19 ( 1895)^σ. 419 - 459 Ν. Βα^- 
ηον ϋεαχ ηιοηαητεπί3 ΒγζαηΠηε άε Ττέδίζοπάε, Βγζεηΐ.ου, τόμ IV (1927- 
1Μ28) σ 363 -391. Ν. ΒΓοηηον, Εε δαίηΐε δορίιΐε άε Ττε^ιζοπάε. Βγζ&ηΠοη, 

τόμ. IV (1927 - 1928). σ. 393 -405, Χρυσάνθου. Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος, 

■Η εκκλησία Τραπεζοΰντος. έν Άρχείφ Πόντου, τομ 4^ ^ ’ 
375-515, Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί βυζαντινή αρχαιολογία, 1940. σ. 4ό9- 

440, είκ. 288. 
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Βεβαίως ο περιγράφεις τύπος νάρθηκας-πρόπυλου αποτελεί γνωστόν 

τύπον παρόμοιας μορφής βυζανηνοϋ πυλώνος ’ μετά τριβήλου, τόν όποιον 

συναντώμεν τοποθετημενον εϊς περιβόλους βυζαντινών μονών μέ τινας διαφο¬ 

ράς ώ; προς τόν τρόπον καλΰψεως λόγου χάριν. Προσέτι συγγενή τόπον 

προστώου, εκτεινόμενου όμως καθ’ δλον τό πλάτος τής εκκλησίας, συναντώ* 

μεν εις τον ναόν του χωρίου Σαμαρη τής Μεσσηνίας, συγκροτουμενον έκ 

τριών τοξωτών άνοιγμάτων εκ των οποίων τό μέσον είναι ύψηλότερον τών 

πλάγιων . Παρόμοια τριτοξα προστώα έκτος της Ελλάδος συναντώνται εις 

'Αρμενίαν^ και Καύκασον®. Έν τοότοις εκρίθη πιθανώτερον ότι τά πρό¬ 

τυπα τοΰ νάρθηκος του Ταξιάρχου υπήρξαν Τραπεζουντιακά καΐ όχι Έλλα- 

δικά, λόγφ τής όμοιας διαρΟρώσεως διά τριβήλου, τής καλΰψεως δι* ήμικυ* 

λινδρικοΰ θόλου καί τής δίκλινους άπολήξεως εξωτερικώς, τής όμοιας συνδέ- 

σεως κυρίως ναού και πρόπυλου, τής συγγενούς κατόψεως τοΰ συνοδευομέ- 

νου ΰπ* αΰτοΰ ναοΰ* καΐ τέλος τής διαπιστωθείσης εκτεταμένης επικοινωνίας 

και επαφής τής νήσου Κΰθνου προς την Ανατολήν ^ Ή τοποθέτησις τοΰ 

1 Βλέπε σχέδια πυλώνων - προπΰλων μετά τριβήλου μονών τής Ελλάδος έντός 
πόλεων ιδρυμένων, παρόμοιας μορφής προς τόν νάρθηκα τοΰ Ταξιάρχου, *Α ν. *0 ρ- 

λ ά V δ ο υ, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, έκδ. Β', 1958, σ. 24 - 2δ, είκ. 15,17,18,19, 20. 

^ Ο. ΜίΠοϋ, Ι^’έοοίε ^τεοςαε ά&ηε Γ&τοΗϊίθοΙυΓβ Τ^γζ&ηΙΐηε, 1916, σ. 

178, εικ. 31, 32, 88, Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καΐ Βυζαντινή αρχαιολογία, 

σ. 237, 418, είκ. 130 Τέλος είναι γνωστά τά, έν συνεχείφ άναφερόμενα, ολως δια¬ 

φόρου μορφής και άρθρώσεως προστώα, μνημονευόμενα ενταύθα πρός αντιδιαστολήν 
καΐ διάκρισιν άπό τών έν τφ κειμένφ προαναφερθέντων, τά όποια εμφανίζουν επαρ¬ 

κείς ομοιότητας προς τό όπο εξετασιν Κυθνιακόν. Τά κυριώτερα έ| αυτών τών προ¬ 

στώων, τών δλως διαφόρου μορφής και άρθρώσεως, είναι τά εξής : α ) Τά μικρά 
καΐ χαμηλά πλάγια διαμερίσματα υπό μορφήν προπύλων, τά άπαντώμενα είς την 
Σερβικήν βυζαντι^ήν άρχιτεκτονικήν τής σχολής τής Ρασκίας (Ο. Μ ί 11 β Ι, Ιν’όοοΙβ 
§:Γεο(ΐυ6 άαπδ Ι’ατοΙιίΙεοΙνίΓβ ΐ3γζ&ηίΐηο, 1916, σ. 169-170, είκ. 86-87, τοΰ 
αύτοΰ, Ιν’&ποΐεη Άτί δεΓδε, Ι,εδ έ§:1ίδε8, 1919, σ. 52, 54, 56, είκ. 39, 42-43, 

44 κ.ε., καί Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή αρχαιολογία, 1940, σ. 477, 

478 ). β) Τά πρόπυλα τών ναών τής ανατολικής Ρωσίας (Ν. Β γ ο α η ο ν, 1^3. δαίοίε 
δορίιΐε άε Ττέδΐζοπάε, ΒγζαηΙίοη, τόμ. IV { 1927 - 1928 ), σ. 405, Ν. Ετη η ον, 

ϋϊε ίαηίδοΐιίίίίεε Ι^τεαζΙίυρρβΙΙίίΓοΙιε ΐη άετ 1>γζ3ηΙϊηί5θ1αεη Βδυΐίυπδΐ, Βγζαη- 

ΙΐπίδοΗε Ζεΐΐδοΐιηίί, τόμ. XXVII (1927 ), σ. 73. 74. είκ. 3). γ) Τά προστώα τών 
ναών τής δυτικής Μάνης (Ο. Τ γ & ς α α χ γ, ΤΒε οΙιιίΓοΙιεδ ο£ ννεδίετη Μαπϊ, ΒγΙ- 

ίΐδίι δοΗοοΙ Αίΐιεηδ, τόμ. XV ( 1908- 1909), σ. 178-180, πίν. XI, XII ). ΚαΙ 

δ) Τά μικρά και κομψά προστώα μετά δυο κιόνων τά διακοσμοΰντα καί έςαίροντα 
τάς εισόδους τών ναών τής Ελλάδος (Ο, Μ ί 11 ε Ι, Ι,’εοοίε ^τεοςαε ά&ηβ ΓβΓοΙιί- 

Ιεοίατε όγζ&ηίΐηε, 1916, σ. 167- 168, είκ. 16, 69, 70, 75, 84, Γ. Σωτηρίου, 

Χριστιανική χαΐ βυζαντινή άρχαιολογία, 1940, σ. 411). 

® Ένθ* άν. Ο. ΜίΠβϋ, νέοοΙβ, σ. 173, είκ. 89. 

* Πράγματι επι Τουρκοκρατίας, δηλαδη είς έποχήν είς ήν ανάγεται πιθανώς ή 
κτίσις τοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου, ώς και κατά τους προ καί μετά την Ελληνικήν 
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νάρθηκος εις την περίπτωσίν μας έγένετο συμμετρικώς ώς προ; την κάτοψιν 

τοΰ κυρίως ναοΰ κα'ι κατά την προέκτασιν τοΰ κατά μήκος όίξονός του *. 

Έπανάστασιν εΙσέτι χρόνους, συχνότατη ήτο ή επικοινωνία καί επαφή τών νησιωτών 
πρός την Μικράν Ασίαν, τήν Κωνσταντινοόπολιν και την Ανατολήν έν γενει, μετα- 

βαινόντων εκεί όπως έργασθοΰν, ώς εργαται εις κτήματα και ως οίκοδομοι, και επανερ¬ 

χόμενων μετά ταΰτα είς τάς νήσους των, οπού μετεφερον πολλά τών όσων έκεΐ είδον. 

Τοιαύτας πληροφορίας εΐχον άπό γέροντα "Ανδριον τεχνίτην εκ Κορθιου, ως και 
υπό τοΰ Σταματίου Γκοΰμα καί τοΰ γέροντος Ίωάννου Γονίδη, άμφοτέρων έκ Κΰ¬ 

θνου (καθώς καί υπό άλλων νησιωτών ), οί οποίοι με διεβεβαίωσαν οτι παλαιοί 
Κύθνιοι καί ό πάππος τοΰ πρώτου εΐχον έργασθή ώς έργάται είς κτήματα τής Μικρας 
Ασίας. *0 Τ. Ε,οδδ αναφέρει δτι προ τής έπαναστάσεως άπουσίαζον Ικ τής νήσου 
συνεχώς, άποδημοΰντες είς τήν Κωνσταντινοόπολιν, τήν Σμύρνην καί τήν Μικράν 
Ασίαν, περί τούς τριακοσίους - τβτρακοσίους Κύθνιοι εργαζόμενοι έκεϊ ώς τεχνΤται, 
έργάται, έμποροι ( βλ. Ι^. Κ,οδδ, Κοΐδεη ειχί άβη ^αεοίχΐδοΐιβη ΙηδεΙη <3ε8 αβαί- 
δείιεη Μεετεδ, 1840, σ. 122-123). Άλλ’ αΐ συνεχείς αποδημίαν τών Κυθνίων έπΙ 
Τουρκοκρατίας είς Ανατολήν είναι γνωστοί καί έκτεταμέναι (βλ. Άντ. Β ά λ- 

ληνδσ, Κυθνιακά, σ. 29, 89, τοΰ αύτοΰ, Ιστορία τής νήσου Κύθνου, 1896, 

σ. 95, Φ. Κου κουλέ, Γλωσσικά εκ Κύθνου, Λεξικογραφικόν Άρχεϊον, τόμ. 6 

(1923 ), σ. 272, σημ. 1, σ. 274, σημ. 2), καί μάλιστα πρός ανακοπήν των καθ’ όσον 
ή νήσος έκινδυνευεν νά ερημωθή, τό εικοσιτετραμελές Κυθνιακόν Συμβούλιον έψή- 

φισε περί τά τέλη τής Τουρκοκρατίας, έν ετει 1812, νομοθέτημα τό όποιον έν Κεφ. 

Η' προέβλεπε στέρησιν τής ίδιοκτησίας (ένθ’ άν., Κυθνιακά, σ. 87, 89, ένθ’ άν., 

Ιστορία, σ. 95)—δήμευοιν σχεδόν υπέρ τών πλησιεστέρων συγγενών — τών ύπαν- 

δρευομένων έκτός τής πατρίδος καί μή επανερχόμενων όπως εγκατασταθούν μετά 
τών συζύγοιν των είς τήν πατρικήν γην (ενθ’ άν., Κυθνιακά, σ. 87, 89, ένθ’ άν., 
•Ιστορία, σ. 95, Άντ. Γούναρη, Ή Κύθνος, 1938, σ. 147, 169). Επίσης άνα- 

φέρεται ότι δύο τεχνΐται εκ Περγάμου επώπτευσαν είς τήν έν έτει 1636 άνακαίνισιν 
τοΰ ναοΰ τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος έν Χώρφ Κύθνου ( Μεσαριά ), τήν γενο- 

μένην υπό τοΰ ίερέως Ίωάννου Βάβλιδα ή Βάλληδα (ένά* άν., Κυθνιακά, σ. 34). 

Άλλως τε καί ή έκ παραδόσεως καλούμενη « πανούκλα τοΰ Λούτσου », ή ενσκήψασα 
κατά τό έτος 1736 έν Κύθνψ, ώφείλετο είς τόν Κύθνιον έκ Μεσαρίας Χρουσάκην 
έπιστρέφοντα είς τήν πατρίδα του έκ τής Ανατολής (Άντ. Βάλληνδα, Κυ- 

θνιακά, σ. 103, τοΰ αύτοΰ Ιστορία, σ. 94, καί Περ. Ζερλέντη, Ιστορικοί 
έρευναι, Πατριαρχικόν σταυροπηγιακόν μοναστήριον τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ έν τή 
νήσφ Σερίφφ, τόμ. Α' (1913), σ. 90). Άλλα καί άπ’ εύθείας διά θαλάσσης εΙς 
τούς πλέοντας έκ Κωνσταντινουπόλεως έν τφ Εύξείνφ ή επικοινωνία καί μετά τοΰ 
βορείου τμήματος τής Μ. Ασίας, δηλαδή τοΰ Πόντου, ήιο πιθανή. "Ωστε ή έπαφή 
καί έπικοινωνία, κατά τούς χρόνους τής πιθανής κτίσεως τών καθολικών τών μονών 
τών Ταξιαρχών καί τής Παναγίας, δηλ. περί τόν ΐ6ον ή 17ον αίώνα ώς θά ίδωμεν, 

μετά τής Ανατολής μαρτυρεΐται διά πολλών είδήσεων. 

1 Πρβλ. τήν όμοίαν τοποθέτησιν τοΰ δυτικού προπύλου τοΰ ναοΰ αγίας Σοφίας 

Τραπεζουντος: βλ. Ν. ΒΓΟίιηον, Ιν& Βαίπΐε δορίχίβ άβ Ττόΐίίζοηάε, Βγζαη- 

Ιίοη, τόμ. IV (1927 - 1928 ), είκ. 13, 15. Βεβαίως τά πρόπυλα—πυλώνες τής αγίας 
Σοφίας Τραπεζουντος ήσαν ενσωματωμένα μέ τάς παρακειμένας κιονοστηρίκτους 
στοάς, αϊτινες όμοΰ συνίστων εΐδός' τι περιστώων (Ν. Β Γ ο ιι η ο ν, 1^3 83ίπ1β 8ο- 

ρΐιίο <3β ΤτέΒΐζοπάο, Βγζ3ΐιίΐοιι, τόμ. IV ( 1927- 1928), σ. 397, 405, είκ. 11ο). 
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Ούτως δ χατά μήκος αξων του κυρίως ναοΰ, οστις είναι ίσος προς τον κατά 

πλάτος, λδγφ του τετραγώνου σχήματος τής κατόψεως, Ιπιμηκΰνεται τονιζό¬ 

μενος και επικρατών έπΙ του κατά πλάτος, ώς συμβαίνει εις τάς κατ’ εξοχήν 

βασιλικός, δηλαδή τάς εμφανιζοΰσας κάτοψιν ορθογωνίου σχήματος. 

Τέλος δ κατά μήκος άξων τής κατόψεως τής βασιλικής εν τφ συνόλφ 

της θεωρούμενης, ΰποδηλοΰται και εις τό εξωτερικόν του ναοΰ διά τής 

παρουσίας του τροΰλλου επί τοΰ μεσαίου κλίτους καΐ του μονοτόξου κωδω¬ 

νοστασίου επι τοΰ Ιδίου άξονος και συγχρόνως επι τοΰ άξονος τοΰ ιριβήλου 

τοΰ νάρθηκος (εικ. 4). 

Ό νάρθηξ φαίνεται σύγχρονος προς τήν βασιλικήν, δν κρίνωμεν από 

τήν κάλυ·ψίν του τήν δμοίαν προς τόν κυρίως ναόν και τήν απλήν και άπε- 

ριττον αρχιτεκτονικήν του, τήν συνδεομένην δργανικώς και άρμονικώς πρός 

τήν αύστηράν καΐ συγχρόνως χαρίεσσαν αρχιτεκτονικήν τής βασιλικής. 

Όλόκληρος δ ναός περιζώννυται εξωτερικώς, και είς μικρόν από τοΰ 

εδάφους ΰψος, υπό ανοικτών κτιστών υδρορροών (λουκίων) ήμικυκλικής 

διατομής πρός συγκέντρωσιν καί προσαγωγήν των εκ τών θόλων και τών τοί¬ 

χων καταρρεόντων δμβρίων ΰδάτων, τόσον πολυτίμων είς τήν ξηράν καΐ άνυ- 

δρον νήσον, είς υπόγειον δεξαμενήν μετά περιστομίου, εΰρισκομένην είς μικράν 

άπόστασιν πρό τής είσόδου τοΰ νάρθηκος. Κατά τήν ΒΑ γωνίαν τής μονής 

υπάρχουν ετεραι τρεις υπόγειοι δεξαμεναΙ ΰδατος, έπιχρισμέναι δι’ υδραυλι¬ 

κού ασβεστοκονιάματος (κουρασάνι) τροφοδοτοΰμεναι εκ τής αυλής, επικοί- 

νωνοΰσαι μεταξύ των δι’ ενός μικρού μονοτόξου ανοίγματος Ικάστη, καί καλυ¬ 

πτόμενοι διά λίθινων φερουσών παχειών πλακών, γεφυρουσών τά μικρά των 

ανοίγματα, καθιστάμενα ετι βραχύτερα διά τής παρεμβολής κατά τάς γωνίας 

των ετέρων γωνιακών πλακών. Τέλος παρατηροΰμεν δτι ή εξ εγχωρίου παρα- 

δόσεως φερομένη εϊδησις, καθ’ ήν δ ναός τών Ταξιαρχών Βελιδιοΰ ήτο μι¬ 

κτός ’ ασκούμενης τής λατρείας εν αΰτφ κατά τό ορθόδοξον καΐ τό καθολικόν 

δόγμα, είναι άκρως πιθανή : α) Διότι εν Κΰθνφ, τόσον είς τήν Χώραν και 

Έν τούτοις καθ’ ήν εποχήν θεωροΰμεν δτι έχρησίμευσον τό πρόπυλα ταΰτσ ώ; πρό¬ 

τυπα τοΰ Κυθνιακοΰ. δηλονότι ΙπΙ Τουρκοκρατίας, οΐ κατακτηταί είχον κατεδαφίσει 
τάς μεταξύ τών πυλώνων συνδετικάς στοάς τοΰ ναοΰ τής αγίας Σοφίας, ώστε ούεος 
Ινεφάνιξεν εκτοτε τήν σημερινήν μορφήν σρθρώσεως ναοΰ και πρόπυλων (ενθ’ άν., 
σ. 405 ). Χαρακτηριστική περί τής ακτινοβολίας τής αρχιτεκτονικής τοΰ μνημείου 
τούτου καί τής επιρροής του έπΙ τόν θεατήν είναι ή πληροφορία τοΰ Μητροπολίτου 
Τραπεξοΰντος Χρύσανθού ('ΙΙ Εκκλησία Τραπεζοΰντος, Άρχεϊον Πόντου, τόμ. 

4ο« καί 5ο? (1933), σ. 422) : « ΕΙς τό δυτικόν άκρον τής πρός δυσμάς τής ώχυρωμέ- 

νης πόλεως ά-τλουμένης πλατείας τών λευκών ( Καβάκ μεϊντάν) ύψοΰτοι ό ναός τής 

αγίας Σοφίας, οΰτινος ή κομψότης καΐ τό κάλλος εφελκύει τά βλέμματα τών Ικά- 

στοτε έκ τών ακτών τοΰ Βοσπόρου είς Τραπεζοΰντα πλεόντων». 

1 Άντ. Βάλληνδα, Ιστορία, σ. 53. 

24 ■ 12 ■ 1958 

Άπό τάς εκκλησίας τής νήσου Κύ9'νου 

Δρυοπίδα δσον καΐ είς τήν ΰπαιθρον, επιχωριάζει ο τέως άγνωστος τύπος 

τής μονοκλίτου μετά δυο κογχών ίεροΰ βασιλικής ^ διασωζουσης επίσης τύπον 

ναοΰ κοινής άλλοτε λατρείας, β) Διότι επίσης επιχωριαζων τύπος βασιλικής 

μέ εκτεταμένην διάδοσιν εν τή νήσφ ταΰτη, είναι 6 τύπος τής δικλίτου βασι¬ 

λικής διασωζουσης επίσης τύπον ναοΰ κοινής λατρείας, γ) Διότι αμφοτεροι 

οί ποοαναφερθέντες τύποι παρουσιάζουν εκπλησσουσαν εξαπλωσιν εις τας 

Κυκλάδας καΐ ώς άλλαχοΰ εχομεν δείξει προκειμενου διά τας δικλιτους βασι- 

λικάς * ή προελευσις των είναι δυτική, τής εξαπλωσεως των οφειλομενης είς 

τήν επί Φραγκοκρατίας Ιπιβληθεΐσαν συλ?νειτουογιαν* και δ) Διότι εξ ειδή¬ 

σεων ιστορικών πληροφοροΰμεθα δτι καΐ προϋπάρχοντας επίσημους δρθοδο- 

ξους ναούς κατέλαβον οί Φράγκοι^ συν τφ χρόνφ μετά τήν κατάκτησιν τών 

νήσων καΐ άλλων χωρών, ή κατέστησαν αυτού; κοινής λατρείας, ώς λ.χ. 

συνέβη μέ τόν ναόν τής Καταπολιανής τής Πάρου ^ "Ωστε και είς τήν τρί- 

κλιτον βασιλικήν τοΰ Βελιδιοΰ είναι άκρως πιθανόν νά συνέβη το ίδιον, 

άγνωστον δμως εις ποίαν Ιποχήν, καίτοι μή προσφερομένου προ; τοΰτο λει- 

τουργικώς τοΰ τρικλίτου σχεδίου της. 

*ΕξωτερΐΗίΐ δίαμόρφωσις. Ενδιαφέρουσα και Ιπιτυχής είναι ή εξω¬ 

τερική διαμόρφωσις τοΰ ναοΰ (είκ. 4) άκολουθοΰσα τό γνησίως ιδιόρρυθμον 

πνεύμα τής μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής παοαδόσεως τών 

νήσων τοΰ Αιγαίου τό άποτυπουμενον είς τούς Κυκλαδικούς ναούς. Διαπι- 

στοΰμεν λοιπόν τήν παρουσίαν τών κυρίων γνωρισμάτων τής αρχιτεκτονικής 

ταΰτης ήτοι: τής κατασκευής παχέων τοίχων δι’ άπλής λιθοδομής ανευ παρεμ¬ 

βολής πλίνθων και τής χρησιμοποιήσεως βαρέων γυμινών, άνευ κεράμων^, 

θόλων επικαλυπτόμενων δι’ υδραυλικού άσβεστοκονιάματος προστατευτικού 

1 Περί τοΰ τύπου τούτου ναοΰ δημιουργηθέντος καΐ ερμηνευόμενου διά τής 

κοηής καΐ τών δύο δονμάτο)ν λατρείας θά πραγματευθώμεν προσεχώς είς σχετικήν 

εργασίαν μας. 
2 Βλ. Δ. Βασιλειάδη, Ή άξονική τοξοστοιχία στην σίγσιοπελαγίτικη Ικκλη- 

σιαστική αρχιτεκτονική, Τεχνικά Χρονικά, τόμ. XXXII ( 1955 ), τεΰχ. 369*370, 

σ. 114- 117. Εκτεταμένην διερεύνησιν τών επίσης τέως άγνωστων δικλίτων βασιλι¬ 

κών τών Κυκλάδων θά εχωμεν τήν ευκαιρίαν συντόμω; νά παρουσιάσωμεν. 

» “Ενθ’ άν. Δ. Βασιλειάδη, Ή άξονική τοξοστοιχία, σ, 116, 117. 

4 Τ. Νερούτσου, ΧριστιανικαΙ Άθήναι, Δελτ. Ίοτορ. Έθνολ. 'Εταιρ., τόμ. 

Δ' ( 1892), σ. 65, 82. 
5 Περ. Ζερλέντη, Ό έν Παροικία ναός Παναγίας τής Καταπολιανής, Νη¬ 

σιωτική Έπετηρις, τόμ. Α' {1918), σ. 148-149, Α ί μ. Σ ά ρ ο υ, Περί μεικτών ναών 
ορθοδόξων και καθολικών εν Χίφ, Έπ. Έτ. Βοζ. Σπουδών, τόμ. ΙΘ' ( 1949), σ. 203. 

6 Διά τήν προέλευσιν τών ανευ κεράμων θόλων τής μεταβυζαντινής εκκλησια¬ 

στικής άρχιτεκτονικής τοΰ ΑΙγαίου βλέπε : Δ. Βασιλειάδη, ΕΙσσγωγη σιην 

αίγαιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, 1955, σ. 34. 
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και σιεγανοποιοΟντος (κουρασάνι)* τής χρήσεως άδιαρθρώτων επιφανειών 

και όγκων* τής διανοίξεως μικρών, ελάχιστων τον άρη'ϊμόν, καΐ περιωρισμέ· 

νων διαστάσεων άκοσ}ΐήτων συνήθως ανοιγμάτων* τής χρησιμοποιήσεως του 

λευκοΰ κατ* αποκλειστικότητα σχεδόν χρώματος του εξαϋλοΰντος και εν ταύτφ 

εμψυχοΰντος την βαρεΐαν υλικήν ύπόστασιν των τοίχων καΐ των Οόλων κλπ. 

Μορφο?.ογικώς παρατηρουμεν δ'τι οί τρεις κατά μιήκος ήμικυλινδρικοΐ 

θολοί των κλιτών του ναοΰ του Ταξιάρχου συνδέουν τά εξωράχιά των κατά 

τρόπον επιτυχή διά τής δημιουργίας κοιλοκΰρτων καμπύλων, οίονει κυμα¬ 

τοειδών γραμμών (εϊκ. 4 καΐ 5), αι οποΐαι παρά την εκ πρώτης οψεως 

γεωμετρικήν πενιχοότητά των ανακαλούν εις τήν μνήμην πλούτον, ποικιλίαν 

καΐ κίνησιν μέ τήν ζωντανότητά των. 

Ό τροΐ’λλος εχει κυλινδρικόν τυμπανον μετά οριζοντίου εκ λεπτών σχι· 

στολιθικών πλακών άνεπαισδήτου γεισώματος, διά του οποίου άρθροΰται 

πρός τόν άνακύπτοντα ήμισφαιρικόν του θόλον. Επίσης παρατηρουμεν ότι 

τά παράθυρα του τροΰλλου δεν είναι τοξωτά, άλλα διαμορφοΰνται εΰθυγράμ- 

μως. Συγγενές πρός τόν τρουλλον σχήμα και άνάλογον άρθοωσιν επιστέψεως 

πρός αυτόν, δσον και πρός τούς ήμικυλίνδρους καλυψεως, εμφανίζει καΐ ή 

εύρεΤα καμπυλόσχημος άψΐς τού ιερού (εικ. 5). Τέλος δ νάρθηξ μορφοΟται 

πλαστικώς διά του χαρίεντος και κομα^^ού τριβήλου του, προσδίδοντας εις 
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τήν μονολιθικότητα τού μνημείου όλόκληρον τήν φΰσει εξ αυτού ελλείπου- 

σαν πλαστικότητα και κίνησιν και επαναλαμβάνοντος σχημιατικώς και εν 

μικρογραφίφ τήν μορφήν τής συνθέσεως τών τριών ήμικυλίνδρων καλυψεως 

τών κλιτών (εικ. 4). Εκατέρωθεν τού τριβήλου τού νάρθηκας υπάρχουν 

κτιστά καθίσματα (πεζούλια), επιτελοΰντα συγχρόνως εν προόψει τήν σύνδε- 

σιν τού μνημείου πρός τό έδαφος. Προσέτι παρατηρουμεν δτι ή διαμόρφωσις 

τών υπέρ τά άρκοσόλια όγκων τής τοιχοποιίας τού νάρθηκας - πρόπυλου, υπό 

Εικ. 5. Ή ΝΑ άποψις του Ταξιάρχου. 

μορφήν λιθίνων κλιμάκων ανόδου επί τών θόλων, προσδίδει επί π?.εον γραφι¬ 

κότητα εις τάς σοβαράς και ιεροπρεπείς άδιαρθρώτους όψεις τού μνημείου, 

λύουσα κατ’ ευτυχή τρόπον και τό στατικόν πρόβλημα τής παραλαβής τών 

ωθήσεων τήςεύρείας καμάρας τής στεγαζούσης τόν νάρθηκα, έφ’ δσον αΰται 

επιτελοΰν συγχρόνως καΐ έπι πλέον τήν λειτουργίαν αντηρίδων του, πλη- 

ρούσαι καΐ άρθροΰσαι τάς εϊσεχοΰσας πρός δυσμάς γωνίας μεταξύ κυρίως ναού 

και νάρθηκος (εικ. 6). 

*Άλλως τε ή υπέρ τό τρίβηλον τοποθέτησις τού μονοτόξου μικρού κωδω¬ 

νοστασίου, συμπληρούσα τήν διάτρητον άρχιτεκτονικήν έκφρασιν τού νάρθη¬ 

κος έπι πρώτου επιπέδου, άποτελεΐ συγχρόνως έντονον άντιπαράθεσιν αισθη¬ 

τικής υφής πρός τόν μονολιθικόν τρόπον παρουσιάσεως τού όγκου τού 

κυρίως ναού, δστις αναπτύσσεται επί δευτέρου επιπέδου (εικ. 7). Πάντως 
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παρά την υπαοξιν του κωδωνοστασίου και του τροΰλλου, τά όποια άμφότερα 

αποτε?ιθΟν άνατεινόμενα και επομένως άνατείνοντα μέλη, καΐ αΐ τέσσαρες 

Οψεις του ναοΰ αναπτύσσονται καθ’ όριζοντίαν έννοιαν (εικ. 1, 4, 5) έμφα- 

νίζουσαι ήοέμους και αρμόνικάς άναλογίας, άλλ’ ιδιαιτέρως θελκτικαι παρα¬ 

μένουν αΐ άναλογίαι, ή λιτή μορφολογία καΐ ή άρθρωσις των όγκων τής 
προσόψεως (δυτικής οψεως) του ναοΰ. 

Τέλος παρατηροΰμεν δτι τό κωδωνοστάσιον είναι άπ?.οΰν και άπέριττον, 

ύψοΰμενον υπέρ τον νάρθηκα, και συγκροτούμενον εξ άνοίγματος μονοτόξου 

μέ τό ήμικυκλικόν τόξον του, βαΐνον επί δυο τετραγώνων πεσσών, άνευ οίου* 

δήποτε Ιδιαιτέρου τονισμού ή πλαισιώσεως' σημειοΰμεν μόνον τήν παρου¬ 

σίαν δυο άπλδυστάτων άλλ’ εκφραστικών και γραφικωτάτων απολήξεων, υπό 

μορφήν έσχηματοποιημένων άκροκεράμων, λίαν συνήθων εις Κυκλαδικά κωδω¬ 

νοστάσιά, εκατέρωθεν του έξωραχίου του τόξου τοποθετημένων καί μιας 

μαρμάρινης κολουροκωνικής διακοσμητικής άπολήξεως έπι τής κλειδός του 

έξωραχίου του τόξου του κωδωνοστασίου, επίσης συνηθιζο[ΐένης άντί σταυ¬ 

ρού εις τήν μεταβυζαντινήν εκκλησιαστικήν αρχιτεκτονικήν του Αιγαίου. 

Εις τας εικ. 4 και 5 διακρίνομεν τάς κολουροκωνικάς αΰτάς έκ μαρμάρου 

άποληξεις επι του θόλου τοΰ τροΰλλου καί τών τριών ήμικυλινδρικών θόλων 

ΕΙκ. 6. Η ΒΔ αποψις τοΰ νάρθηχο; - προπύλου τοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου. 
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καλΰψεως τών κλιτών, ώς διακοσμητικά θέματα έντόνως άφηοημένης καί 

γραφικής τεχνοτροπίας καί διά τοΰτο ισχυρας υποβολής. Τό κωδωνοστάσιον 

ΰψοΰται επί τοΰ δυτικοΰ τοίχου του νάρθηκο; ■ προπΰλου κατ’ επέκτασίν του, 

άρθροΰμενον πρός αυτόν διά μαομαρίνου μετά ταινίας μέλους καί άναπτΰσ- 

σον καθ’ ύψος τόν άξονα συμμετρίας τής προσόψεως διά τής τοποθετήσεώς 

του κατά τήν προέκτασιν τοΰ άξονος τοΰ τριβήλου (είκ. 4, 6, 7). 

Αξιοπρόσεκτος εν τέλει είναι ή υφή τής συμμετρίας τής προσόψεως, ή 

ΕΙκ. 7. Τό πρόπυλον - νάρθ-ηξ τοΰ Ταξιάρχου μετά τοΰ κωδωνοστασίου 
καΐ τών κλιμάχων άνόδου έπΙ τών θόλων. 

όποια παρά τήν μορφικήν αύστηρότητά της — κατανομή όμοιοσχήμων μορ¬ 

φών εκατέρωθεν τοΰ κατακορΰφου άξονος συμμετρίας ( είκ. 1, 4) — δεν φθά¬ 

νει μέχρι τής γεωμετρικής αΰστηοοτητος, ήτις προϋποθέτει πλήρη ταΰτισιν 

τών εκατέρωθεν τοΰ άξονος μορφών. Οΰτω διαπιστοΰμεν διαφοροποίησιν 

τής συμμετρίας τών όψεων καί εί^ευθερίαν περί τήν αρχιτεκτονικήν των συν- 

θεσιν, κινουμένην εντός τών όρίων τής σαφοΰς διακρίσεως αξόνων, πλήν 

όμως κατά τρόπον διακριτικόν πλήρη γραφικότητας καί άφελείας άπομακρυ- 

νοΰσης άπό τήν ξηρότητα καί τήν ακαμψίαν τής αΰστηρας γεωμετρικής συμ¬ 

μετρίας καί τής γεωμετρικής μορφής. Αί παρεκκλίσεις αΰται εκ τής συμμε¬ 

τρίας, πραγματοποιοΰμεναι επί τής τραχείας υφής τών λευκών καί γυμνών 

επιφανειών τών τοίχων καί τών θόλων, συνθέτουν τήν « ζωντανότητα » καί 
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την άνεξηγητον χάριν των μεταβυζαντινών αιγαιοπελαγιτικών μνημείων. Αι 

εικόνες των όψεων, τόσον του Ταξιάοχου (εϊκ. 4), δσον και της Παναγίας 

(εΐκ. 11), δεν μας τταρέχουν την δυνατότητα παρακολουθήσεως των διαπι· 

στουμενων παρεκκλίσεων και ανεπαίσθητων εν τφ συνόλφ των άσυμμετριών, 

λόγφ της μικρά; κλίμακας σχ,εδιάσεως και της εν συνεχείςι σμικρύνσεως* πάν¬ 

τως εμφανής, παρά την σμίκουνσιν, παραμένει λ.χ. εϊς τάς προσόψεις καΐ κ 

των δυο ναών (εΐκ. 4 καΐ 11) ή έλλειψις άξονισμοΰ των επι δευτέρου επι¬ 

πέδου ευρισκομένων -Ουρών εισόδου προς τον κυρίως ναόν’ ή επίσης ή είς 

την εικόνα 4 εμφαινομένη συγκρότησις τής αριστερά του τριβήλου του νάρ¬ 

θηκας λίθινης κλίμακος ανόδου επί των θόλων διά τεσσάρων βαθμιδών και ' 

τής αριστερά κλίμακος διά πέντε* ή τέλος τά εις την είκ. 4 παριστώμενα 

ανισοϋψή κιονόκρανα τών κιόνων του τριβήλου. 

Ό γλυπτός διάκοσμος· *Εκ τών γλυπτών μελών του ναοϋ άναφέρομεν 

τά δυο επι τοϋ τοίχου -δφαψίδια τής τοξοστοιχίας καΐ τά δυο προσομοιά- 

ζοντα προς λεβητοειδή μετ* είδους Ιπιθήματος μικρού ΰψους κιονόκρανα, τά 

επιστέφοντα τούς κοντούς, εξ Ινός τεμαχίου άρραβδώτους κορμούς, καΐ 

κοσμούμενα ύπο ενός ελαφρώς άναγλύφου σταυροΰ μεταξύ δύο φύλλων καλά¬ 

μου. Επίσης άναφέρομεν τά δύο ανισοϋψή μετ* επιθημάτων χαμηλά λ,εβη- 

τοειδή κιονόκρανα τών τόξων τοϋ τριβήλου τοϋ νάρθηκος, τά διακοσμούμενα 

δι’ ελαφρώς άναγλύπτου σταυρου καΐ επίσης φύλλων καλάμου κατά τάς γωνίας. ^ 

Τά κιονόκρανα ταϋτα βαίνουσιν επί υψηλών Ιξ ενός τεμαχίου άρραβδώτων 

μετ* εγκοπής προς τά άνω λίθινων κορμών, επικαλυπτόμενων, ώς και δλα τά 

προαναφερθέντα γλυπτά μέλη, διά παχέων άλλεπαλ?4λων στρωμάτων διαλελυ- 

μένης ασβέστου, κατά την γραφικήν και ενδιαφέρουσαν νησιωτικήν συνή- ϊ 

θειαν^, Οταν δεν εξικνήται μέχρις υπερβολής προκαλοΟσα συχνάκις καταστρο- 

φάς τοιχογραφιών κλπ. διά τών συχνών και άνευ διακρίίκως έπιχρίσεων. 

*Επίσης σημειοϋμεν σποραδικώς εις διάφορα σημεία τοϋ εξωτερικού τοϋ , 

ναοϋ διασπάρτως τοποθετημένα μαρμάρινα γλ.υπτά μέλη χριστιανικής προελεύ- 

σεως διακοσμούντο εξωράχια κυλινδρικών θόλων, τήν κορυφήν τοϋ τρούλ- 

λου, τό κωδωνοστάσιον κλπ., ή εντοιχισμένα έπΙ τών κατερειπωμενων κελ- 

λίων, ΰποδηλοϋντα ένδεικτικώς τήν προΰπαρξιν άλλου ναοϋ, εκ τοϋ οποίου ^ 

άπέμειναν τά μέλη ταϋτα. Πάντως διαπιστοϋμεν δτι ολα τά γλυπτά μέλη τοϋ 

^ Βλέπε περί τής συνη-Ο-είας χαϋτης και των αίσ-θητικών αποτελεσμάτων τής 
εκτεταμένης χρήσεως του λευκοΰ χρώματος τής άσβεστου είς τήν κοσμικήν και Ικκλη- 

σιαστικήν άρχιτεκιονικήν του ΑΙγαίου: Δ. Βασιλειάδη, Εισαγωγή στήν αίγαιο- 

πελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, 1955, σ. 27 - 29, τοϋ α-ότου, 'Η λαϊκή αρχι¬ 

τεκτονική τής Αίγινας, 1957, σ. 15 άνατ-ύπου εκ τοϋ ΙΤ' τόμου τής Ααογραφίας, * 

τεΰχ. 2. 
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εσωτερικού τοϋ κυρίως ναοϋ και τοϋ προνάου έχουν δργανικώς τοποθετηθή 

συμφώνως προς τήν ΰπ’ αυτών επιτελουμένην λειτουργίαν, ώστε και εαν 

εύρίσκωνται εκεί είς δευτέραν χρήσιν ετοποθετήθησαν έν τούτοις δρθώς. 

Γενικώς τό εσωτερικόν τοϋ ναοϋ είναι λιτόν και πενιχρόν, ανευ Ιτερου γλυ 

πτοϋ διακόσμου, άποκτά όμως ελαφρότητα καΐ ευγένειαν διά τοϋ εξαϋλοϋν- 

τος τά πάντα λευκού χρώματος. 

Τό τέμπλον καΐ αί εΙκόνες. Ό ναός στερείται τοιχογραφιών, ακο¬ 

λουθών και κατά τοΰτο τήν νησιωτικήν παράδοσιν συμφώνως προς τήν 

οποίαν σπανίως και κατ* εξαίρεσιν μόνον συναντώμεν εις τούς Κυκλαδικούς 

μεταβυζαντινούς ναούς τοιχογραφίας. ΕΙς τό τμήμα τοϋ ίερου τό άντι- 

στοιχοΰν εΐς τό μέσον κλιτός υπάρχει ξυλόγλυπτον τέμπλον μέτριας τέχνης, 

επιστεφόμενον υπό δύο ξυλόγλυπτων ζωνών, κοσμουμένων διά κληματίδων 

μετά φύλλων αμπέλου. *ΕπΙ τοϋ τέμπλου υπάρχουν δύο μεγάλαι εικόνες 

μέτριας τέχνης: ΟΙ άγιοι Τεσσαράκοντα καΐ ή Θεοτόκος μετά τοϋ βρέφους. 

*Επι τής είκόνος τής Παναγίας διαφαίνεται Ιπιγραφή δυσδιάκριτος καΐ 

δυσανάγνωστος λόγψ φθορών και αποσβεσεως. Τέλος είς τό άνω^ τμήμα τοϋ 

τέμπλου, ύπεράνω τών ζωνών, υπάρχουν εικονίδια τοϋ δωδεκαορτου καλής 

τέχνης. 

X^ονολ6ν'ηαις^. Παρατηροϋμεν δτι ελλείπουν εντελώς χρονολογιαι καΐ 

έπιγραφαί εγχάρακτοι -η γραπται ώστε νά κατατοπισθώμεν, έστω και ενδει- 

κτικώς. περί τοϋ χρόνου κτίσεως ή άνακαινίσεως τοϋ ναοϋ* η μόνη ύπάρ- 

χουσα επιγραφή έπΙ τής είκόνος τής Παναγίας δυστυχώς, ώς εσημειώσαμεν, 

δεν προσφέρει οϋδεμίαν πληροφορίαν σχετικως, λόγφ της καταστάσεως εις 

ήν εύρίσκεται. Μνεία τών μονών τών όποιων οί υπό εξέτασιν ναοί άπετέ- 

λουν τά καθολικά γίνεται υπό τοϋ περιηγητοΰ ΡίΙ:· άε ΤουηιοίοΓί κατά το 

εν έτει 1700 ταξίδιόν του είς τάς νήσους τοϋ “Αρχιπελάγους και τήν Ανα¬ 

τολήν. Αναφέρει λοιπόν ό ΤοητηοίοτΙ μόνον τάς μονάς τής Παναγίας ^ καΐ 

τοϋ Ταξιάρχου· ώς εΰρισκομένας εν ένεργείφ, τάς δέ υπολοίπους ώς εγκατα- 

λελειμμένας. Επομένως ή κτίσις των είναι πάντως προγενέστερα τοϋ 18ου 

αϊώνος. Επίσης χρονολογικήν ενδειξιν περί τής πιθανής κτίσεως τοϋ ναοϋ 

άποτελεΐ και ή έκ παραδόσεως φερομένη εϊδησις, καθ’ ήν δ ναός τών 1α- 

ξιαρχών Βελιδιοϋ ήτο μικτός και ή ομώνυμος μονή και οί περί αυτήν άγροι 

άνήκον είς τον Λατίνον επίσκοπον Τζιας και Θερμιων^ ώστε, εαν δεχθώμεν 

ώς ακριβή τήν άνωτέρω άορίστως φερομένην εΐδησιν, δυνάμεθα νά θεωρή- 

1 Ρίί. 06 ΤοητπβίοΓΪ, Κ6ΐ&ϋοη ά’αη νογβ^β άα Εβναηί, τόμ. I (1717), 

σ. 327. 
2 Άντ. Βάλληνδα, Ιστορία, σ. 41, 47, 53. 
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σωμεν τον ναόν των Ταξιαοχών ώ; άναγόμενον είς τήν προ των αρχών του 

16°^ αΙώνος περίοδον (υπόδεσις μή άποκλειομένη και λόγιρ του τετραγώνου 

σχήματος τής κατόψεως καί γενικώτερον του αρχιτεκτονικού τύπου του ναοΰ), 

Ιφ’ οσον ώς γνωστόν ή Φραγκοκρατία κατελύθη είς τάς Κυκλάδας εν γενει 

κατά τό 1537 \ αν και εν Κύδνφ και επί τινων μικρών νήσων παρετάδη ή 

κυριαρχία των Γοζαδίνων μέχρι του 1617 * μέ περικεκομμένα δμως δικαιώ¬ 

ματα καΐ ώ; φόρου υποτελών τών δυναστών τούτων τής νήσου Κύδνου είς 

τούς Τούρκους. Διότι βεβαίως κατά τήν μεταξύ τών Ιτών 1537 · 1617 χρονι¬ 

κήν περίοδον υπό συνδήκας ύποτελείας τών Φράγκων δυναστών τής νήσου 

είς τούς Τούρκους, δεν ήιο πιθανή ούτε καδιέρωσις ναού κοινής τών δύο 

δογμάτων λατρείας, ούτε υπαγωγή κτημάτων υπό τον Λατίνον επίσκοπον· 

"Ωστε συνδυάζοντες πρός τά άνωτέρω και τό δτι δ τύπος συγγενούς τρικλί- 

του βασιλικής μετά τρούλλου πρός τήν τού Ταξιάρχου τού Βελιδιού συνηδί- 

ζεται τόσον κατά τούς εσχάτους βυζαντινούς χρόνους δσον καΐ επί Τουρκο¬ 

κρατίας, πρός τό γεγονός τής Ικτάκτου ευπορίας εν Κύδνφ τής εκδηλωθείσης 

άπό τάς άρχάς τού 16°^ μέχρι τών αρχών τού 17°^ αιώνας®, διά τής άνε- 

γέρσεως ναών και ίστορήσεως εικόνων ^ καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα δτι 

κατά τήν περίοδον ταύτην, ήτοι περί τον Ιδο'" αίώνα είναι πιθανόν νά Ικτι- 

σδη καΐ δ ναός τού Ταξιάρχου, χωρίς εν τούτοις νά δύναται νά άποκλεισθή 

καΐ προγενέστερα κτίσις του. 

II 

Ή Παναγία του «Νίκους». 

Είς τετάρτου περίπου ώρας άπόστασιν άπό τής χώρας Κύδνου εΰρίσκε* 

ται ή μονή τής Παναγίας ήμιερειπωμένη σήμερον, π?.ήν διασο)ζουσα τό καθο¬ 

λικόν της άνέπαφον, έπΙ λόφου εποπτεύοντας τήν κωμόπολιν — προβαλλό¬ 

μενη επι τού σκοτεινοχρόου βάδους τών λόφων — και τήν δποίαν τρόπον 

τινά κρατεί υπό τήν προστασίαν της ή Θεοτόκος, ή τιμώμενη τήν 15^'' Αύ· 

γούστου, καθ*ήν τελείται ή μεγαλοπρεπέστερα καΐ προσφιλεστέρα πανήγυρις 

τής νήσου. Είς τήν πανήγυριν ταύτην συρρέουν κατ’ετος πάντες οι Κύδνιοι, 

ώς και οί εκτός τής νήσου διαβιούντες, δπως ζήσουν μίαν ολιγοήμερον επι¬ 

στροφήν είς τήν πατρίδα, ή δποία τούς ελκει πάντοτε άκατανικήτως. Επίσης 

1 Κ. Η ο ρ ί, υτΐίΐιηόβη ιιηό Ζυ88ΐζ€ ζυτ Οεεοΐιίοΐιΐβ άετ Ιηδβΐ Απάτοε, 

1856, σ. 7, 8. 

Οτηδετ, Α1ΐ8:6ΐιιςΐπβ Εηογίτίορ&άΐβ άοτ \νΐ88€η8ο1ι&ίΐ6η 
υπά Καπδΐε, τόμ. Α' ( 1863 ), λ. Οοζζ&<3ΐπΐ, σ. 415, 423. 

® Άντ. Βάλληνδα, Κ-υΰ-νιακά, σ. 35. 

^ "Ενθ·* άν., σ. 35. 
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εκτός τής πανηγΰρεως ό ναό; λειτουργεΐται κατ’αραιά διαστήματα κα-θ’ δ?.ην 

την διάρκειαν του έτους ^ 

*0 ΗV^ί(Οζ ναός. Ό ναός τής Παναγίας συγκροτείται και αυτός, ως 

και ό προηγουμένως εξετασθείς, έκ δύο διακεκριμένων μερών : του κυρίως 

ναού και τοΰ νάρΌηκος · πρόπυλου. 

Ό κυρίως ναό; (είκ. 8) εχει εν κατότ|ιει ορθογώνιον σχήμα εσωτερικών 

διαστάσεων 4.85X7.30 μ. άπολήγον προς άνατολάς είς μίαν μόνον εΰρεΐαν 

καμπυλόσχημον άψϊδα καΐ υποδιαιρείται διά δύο τετρατοξων τοξοστοιχιών 

εις τρία άνισοπλατή κλίτη, Ικ τών οποίων τό μεσαϊον εχει πλάτος 2.30 μ. 

και τά πλάγια 0.80 μ. Ικαστον' ήτοι τά π?νάγια κλιτή, διά τοΰ εντόνως 

μικρότερου πλάτους καΐ τοΰ ελαφρώς μικρότερου ύψους των, εμφανίζονται 

ΰποτεταγμένα τελείως εις τό μέσον κλιτός» τό οποίον επικρατεί εξαιρομενον 

καΐ επιβαλλόμενον έπι τών άλλων (βλ. τομήν κατά πλάτος εικ. 9), καθιστά¬ 

μενα οίονει άτροφικά, περιπίπτοντα ούτω εις σχετικήν άφάνειαν, και δεύτε- 

ραν δλως μοίραν, και δημιουργοΰντα εις τόν ευρισκόμενον εντός τοΰ ναοΰ 

τήν έντύπωσιν μονοκλίτου μάλλον και δχι τρικλίτου βασιλικής. Η τοιαυτη 

σϊσθησις τοΰ εσωτερικού τής βασιλικής επιτείνεται εκ τοΰ τρούλλου τοΰ επι· 

καθημένου έπΙ τοΰ μέσου κλιτούς καΐ τονίζοντος τούτο ετι πλέον καθ ύψος. 

'Ώστε ό αρχιτεκτονικός τύπος τοΰ ναοΰ διά τοΰ υπερβολικού πλάτους τοΰ 

μέσου κλιτούς, τό όποιον είναι τριπλάσιον τοΰ πλάτους τών πλάγιων κλιτών, 

ΰφίσταται παράλλαξιν. *Εκάστη τοξοστοιχία, διήκουσα άπό τοΰ ανατολικού 

προς τόν δυτικόν τοίχον τοΰ ναοΰ, στηρίζει τό ακραία τόξα της επι λοξο- 

τμήτων ΰφαψιδίων βαινόντων έπι τών τοίχων τούτων και επι τριών ενδια¬ 

μέσων μονολίθων άρραβδώτων κιόνων, τή μεσολαβήσει είδους τίνος ευρυνό¬ 

μενων πρός τά άνω μετά σπειρών κιονόκρανων, Τά τρία πρώτα απο τοΰ 

ιερού τόξα είναι ισοϋψή και ίσοπλατή, τοΰ τετάρτου μόνον τοΰ προς τον 

δυτικόν τοίχον οντος εύρυτέρου και συνεπώς ύψηλοτέρου και δημιουργοΰν- 

τος είς τό εσωτερικόν τοΰ χώρου έλαφροτάτην καΐ άνεπαίσθητον αισθησιν 

αρρυθμίας τινός και ανωμαλίας περί τήν συγκρότησιν τής τοξοστοιχίας. 

Πάντως τό λίαν περιωρισμένον πλάτος τών πλαγίων κλιτών τοΰ ναοΰ 

τής Παναγίας δημιουργεί αϊσθησιν στενότητος τοΰ χώρου εΰρίσκουσαν 

τήν έκφρασίν της, οχι μόνον είς τήν κατά πλάτος τομήν ( βλ. είκ. 9), ως 

είναι φυσικόν, άλλά και είς τήν κατά μήκος (εικ. 8), διά τών σχετικώς στε¬ 

νών και υψηλών ανοιγμάτων τής τοξοστοιχίας καΐ τών λεπτών και επίσης 

υψηλών κιόνων της. 

Τό δάπεδον τοΰ ιερού είναι κατά βαθμίδα ΰπερυψωμένον ως πρός τό 

δάπεδον τοΰ κυρίως ναοΰ, εκτεινόμενον εις τήν περιοχήν τήν προ τοΰ πρώτου 

^ Τά περί την μονήν κτήματα ανήκουν σήμερον είς τόν Ίωάννην Κοκκιασμένον. 
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πρός άνατολάς ζεύγους κιόνων* σήμερον ό ναός είναι πλακοστρωμένος διά 

μικρών λευκών καΐ μελανών πλακών σιμέντου αί όποϊαι δημιουργούν δυσάρε- 

στον και άκρως άντιαισθητικήν έντύπωσιν είς τον προσκυνητήν, £ν αντιθεσει 

πρός τόν νάρθηκα δστις είναι έστρωμένος διά μεγάλων λίθινων τετραγωνι¬ 

ΕΙκ. 9. Ή κατά πλάτος τομή τής Παναγίας. 

κών πλακών ευρισκομένων είς συμφωνίαν προ; τήν κλίμακα τοΰ μνημείου 

(βλ. είκ. 14). Τά πλάγια κλίτη στερούνται άψίδων και μόνον τό βόρειον 

φέρει μικράν ορθογώνιον άβαθή κόγχην έπέχουσαν θέσιν προθέσεως, διά τής 

δημιουργίας πρό αυτής μαρμάρινης τραπέζης στηριζομένης έπΙ κιονόκρανου 

μετ’ επιθήματος βαίνοντος έπΙ κοντού τμήματος κορμού κίονος, άμφοτέρων 

προερχομένων πιθανώς έξ άλλης προϋπαρξάσης κατά τήν θέσιν ταύτην 

εκκλησίας 

^ ’Ένδειξιν περί τής προϋπάρξεως άλλης παλαιοτέρος έκκλησίας αποτελεί και ή 
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Ό φωτισμός του ναού είναι ανεπαρκής συντελοΰμενος διά των δυο στε· 

νωτάτων ώς σχισμαί παραθύρων του τρούλλου και του επίσης στενού και 

μικρού παράθυρου τής άψϊδος του ίεροΰ, καθώς καΐ εκ δυο εΰρυτέρων κάπως 

παραθύρων άνοιγομένων επι τής βόρειας καΐ νοτιάς πλευράς του και Ιπ'ι 

πλέον εμμέσως διά τής δυτικής θΰρας εισόδου μέσφ του διτόξου ανοίγματος 

του νάρθηκος. "Εν μικρόν παράθυρον έπΙ του τοίχου του νοτίου άρκοσολίου 

του νάρθηκος εφράχθη κατ’ επισκευήν του ναοΰ, εις τρόπον ώστε καΐ ό νάρ- 

θη| φωτίζεται έκ του διτόξου ανοίγματος προσπελάσεως μόνον, καθ* οσον 6 

καλΰπτων αυτόν ευρυς τρουλλος στερείται Ιντελώς παραθύρων (τό εν τομή 

Ιμφανιζόμενον είναι ψευδοπαράθυρον) ^ 

Ή στέγασις των τριών κλιτών τής τρουλλωτής ταΰτης βασιλικής γίνε¬ 

ται διά δύο μικρών ήμικυλινδρικών θόλων καλυπτόντων τά άκραϊα στενά 

κλιτή και δι’ Ινός λίαν μεγαλύτερου και ύψηλιοτέρου καλύπτοντας τό μεσαϊον 

εΰρύτερον κλιτός του ναοΰ, πάντων μορφής ήμικυκλικοΰ τόξου κα'ι στηριζο* 

μενών ΙπΙ τών τοξοστοιχιών κα'ι τών δύο κατά μήκος εξωτερικών τοίχων. 

Άπό στατικής άπόψεως σημειοΰμεν τό μέγα πάχος τών εξωτερικών τοί¬ 

χων, ώς δεχόμενων τάς μονοπλεύρους ωθήσεις τών ήμικυλινδρικών θόλων 

τών πλαγίων κλιτών, έν άντιθέσει προς τήν διαμόρφωσιν τής τοξοστοιχίας 

διά μικρότερου πάχους, λόγφ τών αμφιπλεύρων ώθήσεων τών ήμικυλινδρι- 

κών θόλων πλαγίου και μέσου κλίτους, τών άμοιβαίως Ιξουδετερουμένων. 

Ανάλογος είναι ή σχέσις ή ΰφισταμένη μεταξύ πάχους τοίχου και πάχους 

τοξοστοιχίας και είς τον εξετασΟέντα ναόν του Ταξιάρχου. 

*Η καμάρα του μέσου κλίτους διακόπτεται εις τήν περιοχήν τών δύο 

ενδιαμέσων τόξων Ικάστης τοξοστοιχίας, αντικαθιστάμενη ύπό ήμισφαιρικοΰ 

τρούλλου διαμορφουμένου διά λίαν χαμηλού κυλινδρικού τυμπάνου. 'Η στη- 

ριξις τού τρούλλου επι τής καμάρας τού μέσου κλίτους γίνεται κατά τά γνω¬ 

στά τή βοηθείρ: τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων, εμφανιζομένων εξωτερικώς 

εντός τής άνεπαισθήτως κολούρου πρισματικής τετραγωνικής βάσεως, Ιπι 

τής οποίας εδράζεται τό τύμπανον τού τρούλλου. Ή βάσις αΰτη, ή περί- 

κλείουσα κατά τάς γωνίας της τά τέσσαρα σφαιρικά τρίγωνα, εμφανίζεται ώς 

εκφυόμενη εκ τού μέσου του κεντρικού ήμικυλίνδρου καλύψεως του κλίτους 

(είκ. 10). Ούτως ή άπλή και κάπως αρχαϊκή κάλυψις τών κλιτών δι* ήμι- 

κυλινδρικών θόλων διακόπτεται άπό τήν σχετικώς τολμηράν τοποθέτησιν του 

τρούλλου. 

ύπό του Άντ. Βάλληνδα(Κυθνιακά, σ. 39) άναγνωσθεϊσα πιθανώς χρονολο¬ 

γία 1000 ( ;) επί. άνυπάρχτου σήμερον έν τφ ναφ μαρμάρινου κηροπηγίου. 

^ Ενδεχόμενον κσΐ τοϋτο νά εφράχθη μεταγενεστέρως' πάντως σήμερον δεν 
διαφαίνεται επι τής τοιχοποιίας του τυμπάνου του τρούλλου τί τό ύποδηλούν τήν 
προΰ.ταρίιν παραθύρου επ’ αυτού. 
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Έ?ι.αφρότατα κόλουρος είναι και δ κύλινδρος τού τυμπάνου τού τρουλ- 

λου^ καθώς καΐ δλοι οί έπΙ μέρους ή συνολικοί ογκοι τού ναοΰ εμφανίζουν 

έλαφράν πρός τά άνω μείωσιν, ύπαγορευομένην εκ λόγων εύσταθεστέρας στη* 

ρίξεως. Έν τούτοις αΐ μειώσεις άΰται τών όγκων προκαλοΰν δευτερογενώς 

αίσθητικά άποτε?^σματα αξιόλογα, ώς είναι ή δπτικώς συντελουμένη ελά- 

ΕΙκ. 10. Ή ΒΑ άποψις τής Παναγίας. 

φρυνσις τών όγκων κα'ι ή δημιουργία άνατεινομένων μελών καΐ μορφών συμ· 

βαλλουσών εις τήν γενικήν άνάτασιν τού μνημείου. 

Ό εξεταζόμενος ναός αποτελεί τρίκλιτον καμαροσκεπή βασιλικήν μετά 

τρούλλου, μέ εντόνως άνισοπλατή, καΐ ανισοϋψή κλίτη, ορθογώνιον συνολι- 

κώς σχήμα, και άρθρωσιν Ιν κατόψει και τομή άπλουστάτην* επι πλέον εχει 

προστεθειμένον νάρθηκα μετά βαθέων άρκοσολίων, ύπό μορφήν εύρέος προ- 

πύλου Ισοπλατοΰς και πρός τά τρία κλίτη τής βασιλικής, καλυπτόμενον ύπό 

1 Έλαφράν πρός τά άνω στένωσιν τού κυλινδρικού τυμπάνου τού τρούλλου 

συναντώμεν καί είς Ροδιακούς τρούλλους { βλ. Άν. Όρλάνδου, Βυζαντινά καί 
μεταβυζαντινά μνημεία τής Ρόδου, Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έ?Λάδος, τόμ. ( 1948), 

τεΰχ. 1, σ. 84, είχ. 68, σ. 110, είκ. 98), καθώς καί είς Κυπριακούς (βλ. Γ. Σω¬ 

τηρίου, Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, 1935, πιν. 15β, 16α, δ4α,β, 40β). 
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εΰμενέθους τυφλοΰ τρουλλου και διαμορφοΰμεγον κατά την δυτικήν πλευράν 
του διά δυο τοξωτών ανοιγμάτων μετά ενδιαμέσου ά|ονικοί5 υποστηρίγματος. 

Παρόμοιος τύπος βασιλικής άνευ νάρθηκας είναι συνήθης Ιπι Τουρκοκρατίας 
και εμφανίζεται δι* αναλογών παραδειγμάτων προς τδ τής Παναγίας του 
Νίκους, τόσον είς την ηπειρωτικήν, ό'σον καΐ είς την νησιωτικήν 'Ελλάδα. 

Τοιαΰτα παραδείγματα τρικλίτων τρουλλαίων βασιλικών συγγενών προς τήν 
ΰπό έξέτασιν άναφέρομεν: Τον ναόν των Ταξιαρχών * είς τό χωρίον Κρι- 

τσίνι παράτό Παλαιογαρδίκιον Θεσσαλίας, τον ναόν των άγίων Θεοδώρων* 

Πουλιάνας παρά τά Τρίκκαλα, τόν ναόν τής μονής Φανερωμένης* Σαλαμΐνος, 

τής Κοιμήσεως Θεοτόκου^ "Υδρας, τής 'Αγίας Τριάδος® Σπετσών, του άγιου 
Μάμαντος* Μόρφου Κύπρου, τό καθολικόν τής μονής του άγιου Νεοφύτου ’ 
παρά τό Κτήμα Πάφου Κύπρου κ.ά. 

Έν συνεχεία παρατηρουμεν ότι ή τρουλλωτή βασιλική τής Παναγίας του 
Νίκου; εμφανίζει καθαρώτερον και αμιγή τύπον βασιλικής εν συγκρίσει πρός 
τήν βασιλικήν του Ταξιάρχου, μη σχετιζόμενον πρός αναμνήσεις άναμίξεων 
μετά σταυροειδών αρχιτεκτονικών τύπων, ώς διεπιστώσαμεν δ'τι συνέβαινεν 
κατά τήν τυπολογικήν διερεύνησιν τού ναού τού Ταξιάρχου Βελιδιού. Η 
τοιαύτη καθαρότης τού τύπου βασιλικής τής Παναγίας οφείλεται τοσον εις 
τό ορθογώνιον σχήμα τής κατό·ψεώς της, τήν συγκρότησιν των τοξοστοιχιών 
της μόνον διά κιόνων, καΐ όχι και τμημάτων τοίχων, και μάλιστα διά μεγα- 

λυτέρου αριθμού κιόνων {τριών άνά τοξοστοιχίαν), δσον και εις την κατά 
ελεύθερον τρόπον τοποθέτησιν τού τρούλλου της μή συσχετιζομένου καθ ολο· 
κληρίαν ώς πρός τά υποκείμενα στηρίγματα. 

Τέλος σημέιοΰμεν δτι τά εκ τού ναού τής Παναγίας αναγνωριζόμενα ώς 
ανατολικά στοιχεία περιορίζονται μόνον είς τάς κατά μήκος καμάρας, το 
κυλινδρικόν τύμπανον τού τρούλλου τού κυρίως ναού, τήν ήμικυκλικήν άψϊδα 
Ιερού καί Ινδεχομένως τήν μορφήν τής άρθρώσεως τής δυτικής οψεα)ς τού 
νάρθηκος διά διτόξου ανοίγματος, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. 

ϊ Ά V. Όρλάνδου, Δύο ανέκδοτοι ναο'ι τής περιοχής Τριχχάλων, ΑΒΜΕ, 

τόμ. Γ' ί 1937 ), τεΰχ. 2. σ. 161 -165, είκ. 6, 7, 8, 9. 
2 Γ. Σωτηρίου, Ή έν Σαλαμΐνι μονή τής Φανερωμένης, ΕΕΒΣ, τόμ. Α' 

(1924), σ. 138, ενθ·* αν·, *Αν. Όρλάνδου, ΑΒΜΕ, τ0μ. Γ' ( 1937), σ. 163, ύπο- 
σημ. 1, καί Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Χριστιανική καΐ Βυζαντινή αρχαιολογία, 1940, σ. 499. 

® Γ. Σωτηρίου, ένθ* αν-, ΕΕΒΣ, τόμ. Α’ ( 1924 ), σ. 109- 138. 
4 Ένθ·’ άν. Άν. Όρλάνδου, ΑΒΜΕ, τόμ. Γ' ( 1937), τεΰχ. 2, σ. 163, 

Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική και Βυξ. άρχ., σ. 499. 
5 Γ. Σωτηρίου, ΙνΟ’ άν., σ- 499. 
6 0. Ε η 1 & ΓΙ, Ε’&γΙ: δο^Ηίηιιε βΐ Ια Κεηη&ίδδαηοε βη ΟΙιγρΓβ, τόμ. I 

( 1899), σ. 190, 191, είκ. 98, Γ. Σωτηρίου, Τά βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου, 

1935, σ. 50, 51, είκ. 40, πίν. 44. 
Γ. Σωτηρίου, ΙνΟ* άν., σ. 50, 51, είκ. 41, πίν. 56. 

'Ο νάρΰ'ηξ. Ό κυρίως ναός ε'χει πρός δυσμάς προσκεκολλημένον εύρύ 
νάρθηκα προστεθέντα μεταγενεστέρως ώς άποδεικνύεται: α) έκ τού υπέρ 
τήν δυτικήν θύραν εΙσόδου ΰπάρχοντος μικρού παραθύρου (φεγγίτου, βλ. 

τομήν είκ. 8), τό όποιον δεν θά είχε λόγον ΰπάρξεως έπΙ τού δυτικού τοί¬ 

χου τού κυρίως ναού εάν ό τοίχος οΰτος ήχο και άρχικώς μεσοτοιχο,, ως 
συμβαίνει σήμερον, β) έκ τής διαφορετικής μορφής των τεσσάρων τόξων 
έδράσεως τού τρούλλου τού νάρθηκος (τεθλασμένα τόξα), εν σχεσει πρός τήν 
μορφήν τών τόξων τής τοξοστοιχίας τού κυρίως ναού (ήμικυκλικά τόξα, βλ. 

είκ. 8 τομήν κατά μήκος), και γ) έκ τής διαφορετικής καΐ πολύ μεγαλυτέρας 
κλίμακας τήν οποίαν άκολουθεϊ ή άρχιτεκτονική τού νάρθηκος, ώς πρός τήν 
άρχιτεκτονικήν τής βασιλικής, ευρισκομένου είς έμφανή καΐ άσύνδετον παρά- 

θεσιν πρός αυτήν. ^ 
Ό νάρθηξ-πρόπυλον έκτείνεται καθ’ δλον τό πλάτος τού ναού ευθυ¬ 

γραμμιζόμενος πρός τούς έξωτερικούς μακρούς τοίχους τού κυρίως ναού, 

άποκρύπτων αύτόν καΐ παραλλάσσων κατ’ αύτόν τόν τρόπον εξωτερικώς τον 
άρχιτεκΐονικον τύπον τής έκκλησίας είς τόν έξ άποστάσεώς τίνος παρατη- 

ρούντα, ώστε δημιουργεϊται ή ψευδής έντύπωσις δτι πρόκειται περί μονό¬ 

κλιτου βασιλικής. Ή κάλυψις τού μεγαλυτέρου τμήματος τού νάρθηκος 
γίνεται δι’ εύρυτάτου και εύμεγέθους τυφλοΰ τρούλλου, μετά οκτάπλευρου 
τυμπάνου, σιηοιζομένου έπΙ τεσσάρων τεθλασμένων τόξων καί τεσσάρων 
σφαιρικών τριγώνων τά ΰπόλοιπα μικρά πλάγια τμήματα τού νάρθηκος 
σχηματίζουν άρκοσόλια (τάφους μοναχών), συνεπώς καλύπτονται δι’ έγκαρ- 

σίως βαινόντων ήμικυλινδρικών θόλων, χαμηλών, άπεχόντων ικανώς έκ της 
βάσεως τού ύπερκειμένου και είς μέγα σχετικώς ύψος μετεωριζομένου τρούλ¬ 

λου (βλ. είκ. 8 τομήν ). Καί τέλος κατά τήν δυτικήν πλευράν του αρθρούται 
διά διτόξου ανοίγματος μέ τόν κίονα του τοποθετημένον κατ’ άξονα του 
νάρθηκος καΐ τού ναού. Ή μορφή αύτη νάρθηκος. καίτοι άσυνήθης, δεν 
είναι άγνωστος είς βυζαντινούς καΐ μεταβυζαντινούς^ναούς και συναντάται 
υπό μορφήν προσομοιάζουσαν — δηλ. άνευ αξονικού στηρίγματος — πρός 
τόν νάρθηκα τής Παναγίας, εϊς τινας ναούς τής Κρήτης ή προεί^υσις τών 
κρητικών τούτων ναρθήκων άνάγεται είς τήν Ανατολήν*. Πάντως ή καλυψις 
τού νάοθηκος τής Παναγίας διά τρούλλου, καθώς καΙ ή άρθρωσίς του προς 
τόν κυρίως ναόν, τόν άπομακρύνει άπό τόν τύπον Τραπεζουντιακοϋ πρόπυ¬ 

λου - πτερυγίου τόν όποιον εμφανίζει ό Ταξιάρχης. Καθίσταται δμως άκρως 
άσυνήθης και ιδιότυπος είς ελλαδικούς ναούς ή μορφή αύτη άνακαλούσα είς 

1 Βλέπε τοιαΰτα παραδείγματα ναρθήκων είς Ο. Οετοΐα, ΜοηυπιβηΙί Υβ- 

ηείί ηβΙΓΐδοΙα άί ΟτεΐΛ, τόμ. II (1908), είκ. 253, 255, 256, 257, 264, 26δ· 
2 Ο. ΜΐΠεί, Ε’έοοΙβ ^Γβοφιιβ άαηδ Ι’&Γθ1ιίΐ€θΙνΐΓβ ΐι^ζίΐηΐιηβ, 1916, σ. 

46, 165, 172. 
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την μνήμην και παλιν ανατολικά (μικρασιατικά) — ώς καΐ δ νάρΟηΙ του 

Ταξιάρχου — πρότυπα: διά τής διανοίξεως του διτόξου ανοίγματος έπΙ του 

δυτικοΰ τοίχου μέ το στήριγμά του κατ* άξονα του ανοίγματος και του νάρ¬ 

θηκας, καΐ επί πλέον μέ τό ίδιον στήριγμα συμπίπτον και προς τον κύριον 

άξονα του ναοΰ ^ 

*Ανάλογα παραδείγματα προς τό Κυθνιακόν νάρθηκας διαφόρου καλύ- 

■ψεως, μέ τοποθέτησιν στηρίγματος κατ* άξονα ανοίγματος καΐ νάρθηκος, και 

συγχρόνως ευρισκομένου έπι του κατά μήκος άξονος τού ναού, συναντώμεν 

είς πυλώνας* νάρθηκας χριστιανικών ναών τής Μ. * Ασίας*. "Ωστε συνδυα¬ 

σμόν Κρητικών και Μικρασιατικών προτύπων δυνάμεθα να θεωρήσωμεν δτι 

άντιπροσωπεΰει ό νάρθηξ τής Παναγίας, καθ’ όσον εκτός τής διαπιστωθεί- 

σης είς την οίκείαν θέσιν εκτεταμένης επικοινωνίας των Κυθνίων πρός τήν 

Μ. Ασίαν, εχομεν ΙπΙ πλέον εποίκους έκ Κρήτης* καταφεύγοντας εις Κύθνον 

Ιπι Ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας. Κατ’ άλλην εκδοχήν ή κατ* άξονα τού 

ανοίγματος τού νάρθηκος καΐ κατ’ άξονα τού ναού σύγχρονος τοποθέτησις 

στηρίγματος (τού κίονος εν προκειμένφ), εις τό ύπ* δ'ψιν παράδειγμα τού 

ναού τής Παναγίας, θά ήδύνατο να άποδοθή και είς δυτικήν επιρροήν άσκη- 

θεΐσαν διά τής εκτεταμένης εφαρμογής των δικλίτων βασιλικών είς τάς Κυ· 

κλάδας γενικώς, και ιδιαιτέρως είς τήν νήσον Κύθνον, αϊτινες άρθροΰνται 

δι’ αξονικής τοξοσιοιχίας * υπό δυτικήν επίδρασιν. Πρός τήν κατεύθυνσιν 

^ Βλέπε άνάλογον παράδειγμα νάρθ'ηκος, καλυπτομένου υπό χαμηλοδ τυφλοΰ 
τρουλλου μέ άξονιχόν στήριγμα, είς Ο. ΟβΓοΙα, Μοαχιαιβηίί ΥεπρΙί ηεΙΓΐδοΙίΐ 
άΐ ΟΓβίβ., τόμ. II (1908 ), σ. 234, είκ. 252, 254, μέ τήν διαφοράν οτι είς τό παρά· 

δείγμα τοΰτο τής Κρήτης ΰπάρχουν επΙ πλέον και Ιτερα δύο δίτοξα ανοίγματα, άντι- 

στονχοΰντα εΙς τάς Φέσεις τάς καταλαμβανομένας υπό των άρκοσολίων τής Παναγίας 

τοΰ Νίκους. 
2 Ο.δίΓζγ^οτνεΙεί, ΚΙείπΗδίοη, 1903, σ. 10 · 14, είκ. 5,9, \ν. Ε. α πι 8 3 · 

Ο. Ββΐΐ, Τ1:6 ί1:οχΐ33ηά αηά οηε οΙΐΐίΓοΙιβδ, 1909, σ. 41, είκ. 2, 4, σ. 53, είκ. 13, 

σ. 59, είκ. 18, σ. 65, είκ. 24, σ. 118, είκ. 80, σ. 151, είκ. 113, σ. 152, είκ. 117, 

είκ. 126 κ.έ., 01ι. ΒίβΙιΙ, Μααιιβΐ ά’3Γ{; }:>^ζα.Ώίίτι, 1925, τόμ. I, σ. 89, 90, 

είκ. 29 κ.ά. Επίσης άνσφέρομεν συγγενές μεμονωμένον έλλαδικόν παράδειγμα νάρ¬ 

θηκος καλυπτομένου δι’ ήμικυλινδρικοΰ θόλου μέ αξονικόν στήριγμα, τόν ναόν τής 
Κοιμήσεως είς Σοφικόν Κορινθίας (βλ. τό σχέδιον είς Ά ν. Όρλάνδου, Βυζαν¬ 

τινοί ναοί τής ανατολικής Κορινθίας, Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλάδ., τόμ. Α' ( 1935), 

τεΰχ. 1, σελ. 64, είκ. 8). 

®Άντ. Βάλληνδα, Κυθνιακά, σ. 35, 81, Φαί δ. Κούκο υλέ, Γλωσ¬ 

σικά έκ Κύθνου, Λεξικογραφικόν *Αρχείον, τόμ. 6 ( 1923), σ. 276. Διαπιστοΰται 
μάλιστα οτι ή κρητική διάλεκτος έπέδρασεν έπί τό Κυθνιακόν Ιδίωμα (ενθ’άν., 

σ. 276 ). 
^ Βλ. Δ. Βασιλειάδη, *Η αξονική τοξοστοιχία στην αίγαιοπελαγίτικη 

εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, Τεχνικά Χρονικά, τόμ. ΧΧΧΙΕ (1955), τεΰχ. 369 - 370, 

σ. 114-117. 

27 - 12.1958 

ταύτην τής αποδοχής επιρροής δυτικών προτύπων θά μάς εφερε προσέτι: ή 

τοποθέτησις τού κωδωνοστασίου εν επαφή πρός τό τύμπανον τοΰ τρούλλου, 

ή υπό μορφήν άκροπυργωμάτων διαμόρφωσις τού υποβάθρου στηηίξεως τού 

κωδωνοστασίου, ή υπερυψωμένη μορφή τοΰ τόξου του, τό οξυκόρυφον σχήμα 

τού επιστέφοντας αυτό άετόίματος, καθώς και ή παρουσία τού μεγάλου κυκλι¬ 

κού ανοίγματος δίκην φεγγίτου τοΰ ύπερκειμένου τού διτόξου ανοίγματος 

κλπ. Πάντως μία ενδιάμεσος θέσις δυναμένη επαρκώς νά ευσταθήση νομίζο- 

μεν δτι θά ήτο ή ακόλουθος: δτι τά πρότυπα, συμφώνως πρός τά οποία εγέ- 

νετο ή διαμόρφωσις τού νάρθηκος - προπύλου τής Παναγίας τού Νίκους, 

ήσαν άναμίκτως ανατολικά καί δυτικά συγχρόνως, έφ’ δσον είδικώς είς τήν 

προκειμένην περίπτωσιν, αλλά καί γενικώτερον είς τήν μεταβυζαντινήν εκκλη¬ 

σιαστικήν αρχιτεκτονικήν τών Κυκλάδων, άποδεικνυεται είς τόν ερευνώντα 

διαρκώς διά περισσοτέρων καί πειστικωτέρων παραδειγμάτων ή τοιαύτη παν- 

ταχου παρούσα, συνυπάρχουσα, καί ενίοτε δυσκόλως διαχωριζόμενη, διφυής 

επιρροή. 

Τέλος έκ τής συγκριτικής θεωρήσεως τών δύο ναρθήκων τών έξετασθει- 

σών βασιλικών (είκ. 2, 4 καί 8, 11) διαπιστούμεν τήν ΰπαρξιν βασικών 

ομοιοτήτων μεταξύ των, ώστε νά δυνάμεθα νά τούς κατατάξωμεν είς τόν 

αυτόν τύπον παρά τινας εμφανείς διαφοράς. Ούτως εις τάς διαφοράς πρέπει 

νά καταλεχθώσιν ή κάλυψις τών ναρθήκων και ό τρόπος άρθρώσεώς των πρός 

τόν κυρίως ναόν, ένφ είς τάς παρουσιαζομένας δμοιότητας πρέπει νά τοπο- 

θετήσωμεν τό γενικόν των σχέδιον τό συνισχάμενον : α) είς τήν διαμόρφω* 

σίν των υπό μορφήν πρόπυλων διτόξων και τριτόξων, β) είς τήν διάρθρω* 

σίν των εκατέρωθεν τοΰ άγονος προσπελάσεως διά τυφλών βαθέων τόξων 

υπό μορφήν άρκοσολίων, γ) είς τήν έμφάνισιν τών συμμετρικώς έν προόψει 

παρουσιαζομένων χαμηλών επιπέδων καλύψεως τών άρκοσολίων τούτων — 

ποικιλλόμενων είς τήν είκ. 7 διά λιθίνων κλιμάκων — τών συγκροτούντων 

τήν υπό μορφήν ύπερμεγέΟων άναβαθμών διαμόρφωσιν τής προσόψεως* καΐ 

τέλος δ) είς τήν όμοίαν τοποθέτησιν τού κωδωνοστασίου επί τοΰ άξονος τοΰ 

δυτικού τοίχου τοΰ νάρθηκος. 

ΈπΙ τών ομοιοτήτων τούτων στηριζόμενοι δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 

δτι τό σχέδιον τού ενός νάρθηκος επέδρπσεν Ιπι τού Ιτέρου. 

Τόν ναόν περιτρέχει έξωτερικώς κτιστόν πλακοστρωμένον θρανίον μι¬ 

κρού κυμαινόμενου ύψους κατά τόπους, άναλόγως τής κλίσεως του εδάφους, 

χρησιμεΟον διά τήν προστασίαν τών θεμελίων τού ναοΰ εκ τών όμβριων 

ύδάτων καΐ ώς κάθισμα κατά τά υψηλότερα αυτού μέρη, πρός τήν δυτικήν 

πλευράν τού ναού. 

Τέλος παρατηρούμεν οτι, εις μικράν άπόστασιν προ τής είσόδου τού 

νάρθηκος, υπάρχει μεγάλη υπόγειος δεξαμενή μετά περιστομίου πρός συλλο¬ 

γήν τών όμβριων ΰδάτων αύλής, θόλων καΐ δωμάτων. 

εΠΕΤΗΡίε ΕΤΛ1ΡΕΙΑ£ βυζαντινών ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΧΗ ΚΗ' 23 
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ΕΙκ. 11. Ή πρόσο-ψις καΐ ή μεσημβρινή δψις τοΰ ναού τής Παναγίας. 

*Από τάς εκκλησίας τής νήσου Κΰθ·νου 35δ 

Ή έ\ωτερίΗ·ίι διαμό^φωαις> 'Η διαμόρφωσις τοΰ ναοΰ τής Παναγίας 

άποχτ$ μίαν μετωπικότητα εκφραζομένην διά τής συγχεντρώσεως πολλαπλών 

μορςρολογικών στοιχείων επι τής προσόψεως χαΐ μόνον, τα όποια συγκρο¬ 

τούν την πο?ιυειργασμ8νην ταΰτην δυτικήν δψιν του μνημείου. *ΑντιΟέτως 

Εΐκ. 12. Ή ΒΔ άποψις τοΰ νάρθ-ηχος ■ προπύλου τοΰ ναοΰ τής Παναγίας. 

αί άλλαι όψεις παραμένουν άπλαΐ καΐ άδιαρύρωτοι, χωρίς νά διαν{)ίζωνται καΐ 

υπό ετέρων αρχιτεκτονικών στοιχείων, διατουπώμεναι μόνον υπό ελάχιστων 

καΐ μικρών διαστάσεων ακόσμητων ανοιγμάτων μέ ευθέα καΐ όχι τοξωτά 

υπέρθυρα, εις τρόπον ώστε κυριαρχούν εντελώς τά πλήρη επι τών κενών τά 

όποια σχεδόν είναι ανύπαρκτα, δημιουργουμένης τής Ιντόνως μονολιθικής 

εκφράσεως τών όψεων τούτων. 'Η πρόσοψις εμφανίζει συνθεσιν άσυνήθη 

εις μεταβυζαντινούς ναοΰ;, πλήρη ύποβλητικότητος καΐ φαντασμαγορίας {είκ. 
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11, 13), δφει?νθμένην εις ορθάς αναλογίας και δόκιμον άρΟρωσιν πολλαπλών 

νεοφανών, ώς προς τήν θέσιν Ιν τη όποίρ: ετοποθετήθησαν καΐ την πλοκήν 

τήν όποιαν εμφανίζουν, αρχιτεκτονικών στοιχείων ώς: τό δίτοξον άνοιγμα τδ 

χρησιμεΰον ώς θύρα, δ ΰπερκείμενος κυκλικός φεγγίτης, ή δι’ αναβαθμών 

διάπλασις τοΰ επί πρώτου επιπέδου ευρισκομένου όγκου του νάρθηκος καΐ ή 

επίστεψις τοΰ όλου δι’ εΰμεγέθους, αλλ* είς καλήν αναλογίαν, οκταγωνικού 

τυφλοΰ τροΰλλιου, Ικ τοΰ οποίου φαίνεται εκφυόμενου δργανικώς και πλαστι- 

κώς τό κομψόν καΐ χαρίεν κωδωνοστάσιον (εικ. 12, 13). Ή ιδιοτυπία τής 

συνθέσεως τής προσόψεως επιτείνεται έκ τής διατρήτου διαπλάσεώς της 

καΐ των προς τά άνω αΐσδητώς μειουμένων όγκων της. Προσέτι άξιόλογος 

είναι ή ήρέμως άνατεινομένη μορφή τής όψεως ταΰτης, διά τοΰ εξ Ιπαλλή- 

λων ύπερκειμένων θεμάτων τονιζομένου κατακορυφου άξονός της, ήτις άντι- 

παρατίθεται έπιτυχώς πρός τήν καθ’ δριζοντίαν έννοιαν άνάπτυξιν των πλα* 

γίων όψεων, πλουτίζουπα οΰτω τάς προοπτικός απόψεις τοΰ ναοΰ. 

Πάντως και εις τήν Παναγίαν τοΰ Νίκους, καθώς και είς τόν Ταξιάρ¬ 

χην τοΰ Βελιδιοΰ, παρατηρεΐται συρροή ανοιγμάτων ΙπΙ τής προσόψεως καί 

σπάνις ανοιγμάτων έπΙ τών πλαγίων όψεων. 

Τό κωδωνοστάσιον τής Παναγίας τοΰ Νίκους (εικ. 11, 12, 13) είναι 

συνθετώτερον και πλουσιώτερον διαμορφωμένον τοΰ κωδωνοστασίου τοΰ 

ναοΰ τών Ταξιαρχών" συγκροτείται εξ ανοίγματος μονοτόξου μέ τό τόξον 

του βαΐνον επί δύο τετραγώνων πεσσών, τονιζόμενων υπό λοξοτμήτων μελών 

κατά τό μέσον τοΰ ύψους των και είς τάς γενέσεις τοΰ υπερυψωμένου τόξου 

του, πλαισιουμένου δε ΰπό δξυκορύφου αμφικλινούς άπολήξεως. Τό σύνολον 

τοΰτο βαίνει επί τριών λίθινων κιλλιβάντων (φουρουσίων), γεφυρουμένων 

υπό δύο καμπυλοσχήμων τοξυλΛίων, συγκροτούντων μορφήν ένθυμίζουσαν 

άκροπυργώματα, και εΰρίσκεται έν αρθρώσει (επαφή) πρός τήν δυτικήν 

Ιδραν τοΰ οκταγωνικού τυμπάνου τοΰ τρούλλου τοΰ νάρθηκος, οιονεί εκςρυό- 

μενον δργανικώς και πλαστικώς εξ αυτού (εικ. 12). Έπί πλέον παρατη- 

ροΰμεν ότι τό σύστημα τών δύο τοξυλλίων τών συγκροτούντων τήν βάσιν 

τοΰ κωδωνοστασίου, αποτελούν σχηματικήν Ιν μικρογραφίφ επανάληψιν καθ* 

ύψος τοΰ Ιδίου θέματος τοΰ υποκειμένου διτόξου άνοίγματος προσπελάσεως 

εις τόν νάρθηκα, συνιστφ λεπτομερειακήν αρχιτεκτονικήν · διακοσμητικήν 

διάταξιν ισχυράς επιβολής, καθ’ όσον ΰποβοηθεΐ εις τήν συγκρότησιν τοΰ 

άξονος συμμετρίας τής προσόψεως (είκ. 13). Ή επί τοΰ δυτικού τοίχου 

τοΰ κυρίως ναοΰ θύρα εισόδου (εικ. 11 πρόσοψις) άφίσταται ελαφρώς τοΰ 

προαναφερθέντος άξονος τής προσόψεως, άλλ* ώς εύρισκομένη εις τό βάθος 

τοΰ νάρθηκος, επί δευτέρου Ιπιπέδου, δεν διαταράσσει τήν συμμετρίαν παρά 

τόν τονισμόν της διά μαρμαρίνου θυρώματος. Τό θύρωμα τοΰτο (είκ. 14) 

συγκροτείται εκ δύο πλατέων επιπέδων μαρμάρινων κατακορύφων τεμαχίων 

(σταθμών) καί ενός άπλ^οΰ επιπέδου μαρμαρίνου υπερθύρου, βαίνοντος επί 
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δύο κιλλιβάντων μορφής λεσβίου κυματίου, πάντων εν ελαφρότατη εσοχή ώς 

πρός τήν επιφάνειαν τοΰ τοίχου τοποθετημένων και επιστεφομένων υπό 

λεπτού γεισώματος. Ύπεράνω τοΰ γεισό)ματος υπάρχει μικρός ορθογώνιος 

φεγγίτης καΐ πλάξ Ινεπίγραφος άναφερομένη εις τήν εν έτει 1950 γενομένην 

άνακαίνισιν τοΰ ναοΰ. 

ΕΙχ. 13. Ή δυτική πλευρά τοΰ ναοΰ τής Παναγίας. 

Γλνητός διάκοσμος. 'Ως πρός τά γ?.υπτά τοΰ ναοΰ παρατηροΰμεν ότι 

εκ τών εξ κιονοκράνων του τά πέντε είναι όμοια, προσομοιάζοντα πρός 

άνεστραμμένας βάσεις κιόνων, αίτινες άποτελοΰνται εκ τών άνω εξ άβα· 

κος καί σπείρας πεπλατυσμένης μορφής, μικράς ταινίας είδους τινός σκο- 

τίας, καΐ Ιτέρας μικροτέρας σπείρας πρός τήν βάσιν τοΰ κιονοκράνου. Τό 

εκτον κιονόκρανον είναι διαφορετικόν, ήτοι ιωνικόν μεθ* ελίκων, προσκεφα- 

λαίων και λίαν εξέχοντος επιθήματος, μεθ’ ενός σταυροΰ εφ’ εκάστης τών 

δύο απέναντι πλ,ευρών του μεταξύ φύλΛων άκάνθης' τό επίπεδον τών Ιλίκων 

του δεν είναι παράλληλ.ον πρός τά επίπεδα τών τόξων τής τοξοστοιχίας, 

άλλα κάθετον πρός αυτά, ήτοι τό κιονόκρανον είναι τοποθετημένον κατά 

τρόπον μή ορθόν καί οργανικόν ύποδηλοΰντα ενδεχομένως δευτέραν μεταγε- 

νεστέραν καί άδόκιμον χρήσιν του. Οί κορμοί τών κιόνων αποτελούνται εξ 

ενός τεμαχίου, είναι άρράβδωτοι και ελαιοχρωματισμένοι, καθώς και τά κιο- 
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νόκρανα, διά παχεος στοώματο;. β«ί)έος ελαιώδους χρώματος, λίαν άνεπιτυ- 

χους άποχηώσεως, άποκρυπτοντος και την ποιότητα του λίθου (μαρμάρινοι 

κίονες;). 

ΈπΙ του αξονικού κίονος του διτόξου άνοίγματος εισόδου του νάρ-θη* 

κος ύτίάρχει παρόμοιον προς τδ του κυρίως ναοΰ κιονόκρανον (εικ. 14), 

επίσης ιωνικόν μεθ’ ελίκων, προσκεφα?^αίων και λίαν εξέχοντος επιθήματος, 

τοποδετημένον δ'μως εν άντιθέσει προς τό του κυρίως ναού ορθώς, ήτοι μέ 

ΕΙκ. 14. Τό αξονικόν στήριγμα και τό εν άρκοσόλιον του νάρθηκος τής Παναγίας. 

τάς έλικας του παραλλήλως προς τά τόξα, καΐ δι* Αλλεπαλλήλων στρώσεων 

άσβεστου επιχρισμενον, ώστε μόλις διακρίνονται σταυροί και άλλα κοσμήματα. 

“Αλλα γλυπτά μέλη μέ διαφόρους διακοσμήσεις (σταυρούς, άκανθας, 

φύλλα καλ,άμου κλπ.) συναντώμεν εις τά ΰφαψίδια τής τοξοστοιχίας, καθώς 

καΐ εις τάς γενέσεις του τεταρτοσφαιρίου τής κόγχης του ίεροΰ, Αρκούντως 

Αποκεκρυμμένα και πάλιν λόγφ επαλλήλων ασβεστοχρίσεων· 

Ή αγία τράπεζα συγκροτείται εκ δυο μελνών τοποθετημένων επαλ?.ή· 

λως, ειλημμένων εξ άλλων παλαιοτέρων χτισμάτων, ήτοι: εξ ενός κορινθιά- 

ζοντο; μέ Ακάνθας κιονοκράνου (ελνικες δέν διακρίνονται) Ανεστραμμένως 

τοποθετημένου και χρησιμευοντος ώς βάσεως (βλ. τομάς, εικ. 8 και 9) καΐ 

μιας βάσεως ογκώδους ιωνικού ή κορινθιακού κίονος και αυτής Ανεστραμ¬ 

μένης καί αποτελνουσης τό καθ’ αυτό θυσιαστήριον. 
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Τέλος εις την αυλήν, μεταξύ ναοΰ καί ερειπωμένων κελλίων, υπάρχουν 

διασπάρτως μαρμάρινα μέλη διαφόρων προορισμών και εποχών ώς; βάσεις 

κιόνων, κιονόκρανα, τμήμα δρθοστάτου μαρμαρίνου τέμπλου μετά κοσμημά¬ 

των, τμήμα κορμού κίονος μετά ραβδώσεων κλπ. 

Τό τέμηλον ΗοΙ αί εΙκόνες. Καί ό ναός ούτος, ώς καί ό προηγουμέ¬ 

νως έξετασθείς, στερείται παντελώς τοιχογραφιών έχων μερικά; Ασημάντου 

τέχνης φορητάς εικόνας, καθώς καί άλΑας τινάς επί τοΰ τέμπλου του. Ίο 

τέμπλον είναι ξυλόγλυπτον φέρει κοσμήματα εκ παλαιών διακοσμητικών 

θεμάτων, ήτοι κληματίδων, αχιβάδων, πτερωτών δρακόντων κλπ. καί ξυλό- 

γλνυπτον χρονολογίαν 1869, χωρίς όμως νά δυναταί τις μετά βεβαιότητας νά 

Ισχυρισθή δτι όλόκλ^ηοον κατεσκευάσθη τό έτος τούτο καί οχι εν μέρει εις 

προγενεστέραν εποχήν. Έπ’ αυτού Αναγράφεται ΔΣ (=Δ. Σταθοποΰλου) 

καΐ δεξιά τό έτος 1869. Πάντως τό τέμπλον είναι μέτρια; τέχνης καί φέρει 

νέας καί Ασημάντους εικόνας. Έπί εικόνας τού Χριστού υπάρχει ή Αφίέρω- 

σις:«'Υπό Μαριόρας Δ. Σταθοπουλου 1883». Τέλος μεταξύ των νέων 

εΙκόνων υπάρχει καί μία παλαιοτέρα καλής τέχνης' παρόμοιας τέχνης Αλλ’ ήμι* 

κατεστραμμένον είναι καί τό δωδεκάορτον. Μικρός ξυλόγλυπτος, πολύχρωμος 

καί επίχρυσος επιτάφιος νεωτέρας εποχής φυλάσσεται ενιός τοΰ ιερού. Ενε¬ 

πίγραφος μικρά πλάξ έντετοιχισμένη ύπεράνω τής μεταξύ κυρίως ναού καί 

νάρθηκος θύρας αναφέρει δτι ό ναός: * Άνεκαινίσθη δαπαναις Δωρας Δ. 

Μενεΐδου εν έτει 1950». 

Χρονολόγησις. Σήμερον δέν εύρίσκεται πλέον εν τφ ναφ τό μικρόν 

μαρμάρινον κηροπήγιον, έπί τού οποίου δ *Αντ. Βάλληνδας εν έτει 1882 

υποθέτει δτι Ανέγνωσε την χρονολογίαν 1000 ^ Επίσης δεν ανευρεθη καί δ 

έπί μαρμάρου γεγλυμμένος δικέφαλος Αετό; δ επίσης Αναφερόμενος υπό Βάλ- 

ληνδα*. Πάντως εκτός τής προφορικής παραδόσεως τής κυκλοφορούσης εις 

τήν νήσον περί παλαιότητος τού ναού τής Παναγίας, ενδεικτική τής προϋ- 

πάρξεως άλλου παλαιοτέρου ναού, δστις κατεστράφη τίς οίδεν πότε, είναι 

καί ή μαρτυρία ή προερχόμενη έκ τού ιδίου τού μνημείου, διά τής χρήσιμο- 

ποιήσεως παλαιοτέρων γλυπτών μελών χριστιανικής τέχνης εν τφ σημερινω 

ναφ. “Ωστε δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι, επί παλαιοτέρου ναού ή πλησίον 

του καί μάλιστα διά χρησιμοποιήσεως μέρους τού υλικού του, έκτίσθη εις 

νεωτέραν σχετικώς εποχήν δ ναός τής Παναγίας. Έπί βιβλίου ανήκοντας εις 

τόν ναόν ύπήρχεν ένθυμησις, μεταξύ άλλων, ιερομόναχου τίνος Νεκτάριου, 

ιστορούσα τόν τρόπον Αποκτήσεως τού βιβλίου έν έτει ,α'ψζ ( = 1ί07 )^ 

1 Άντ. Βάλληνδα, Κυ·θ·νισκή, σ. 39. 

® Ένθ-’ άν., σ. 39. 

3 Βλ. Άντ. Βάλληνδα, Ιστορία, σ. 98·99. 
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επομένως δυναμεθα και εξ αΰτοΰ νά συμπερανωμεν δ'τι προϋπηρχε του 1707 

δ ναός, ώς άλλως τε εξάγεται, καΐ από μνείαν της μονής της Παναγίας υπό 

του ΤοϋΓποίοΓΐ: *. Ελλείψει δμως ειδήσεων, ώς και επιγραφικών και άλλων 

συναφών στοιχείων έξ αυτοϋ τοΰτου του ναοΰ προερχόμενων, στηριζόμενοι 

έπΙ του δτι: α) δ αρχιτεκτονικός τύπος παρομοίας τρικλίτου βασιλικής μετά 

τροΰλλου πρός τήν τής Παναγίας του Νίκους συνηθίζεται πο?νύ κατά τούς 

χρόνους τής Τουρκοκρατίας και β) από τάς άρχάς τού 16ου μέχρι των άρχών 

τού 17ου αιώνος^ εσημειώΟη εν Κΰδνφ έκτακτος ευπορία έκδηλωθεϊσα διά 

τής άνεγέρσεως ναών καΐ ίστοοήσεως εικόνων^· καταλήγομεν εις τό συμπέ¬ 

ρασμα δτι δ ναός ούτος τής Παναγίας τού Νίκους φαίνεται κτισΟεΙς περί 

τόν ΐ6ον ή 17ον αιώνα. 

Σνμπέ^ααμα, ΚαΙ τά δύο μελετηΟέντα παραδείγματα εκκλησιών τής 

Κύθνου, τόσον τού Ταξιάρχου δσον καΐ τής Παναγίας, άνήκουν εις τά άντι- 

προσωπευτικώτερα δείγματα αϊγαιοπελαγιτικών μεταβυζαντινών εκκλησιών 

διά τήν απλότητα, τήν λιτότητα τής συγκροτήσεως και τήν ιδιορρυθμίαν, 

τόσον τού αρχιτεκτονικού των τύπου, δσον και τής διαμορφώσεως τού εξω¬ 

τερικού των. Ή αρχιτεκτονική των όψεων βασίζεται επί μιας άπλής μορφο¬ 

λογίας και επί μιας περιωρισμένης εις τό έλάχιστον διακοσμήσεως* ούτως ή 

ιδιότυπος μορφή καί χάρις τών όψεων στηρίζεται μόνον έπΙ τής συναρπα¬ 

στικής, διά τήν απλότητα και τήν ειλικρίνειαν της, πλοκής τών όγκων καί 

τοποθετήσεως τών ανοιγμάτων. 

Τέλος θά άπετέλει ουσιώδη παράλειψιν εάν δεν ΰπεγραμμίζετο ή σημα¬ 

σία τού εντόνου φωτός τού Αιγαίου διά τήν άνάδειξιν καί έλ.άφρυνσιν τού 

πιέζοντας βάρους τών όγκων, διά τής δημιουργίας εντόνων φωτοσκιάσεων, 

άπαλυνομένων δμως υπό τής τραχείας καί ανωμάλου υφής τής έπιφανείας 

τών άνευ λείου επιχρίσματος επιφανειών τών τοίχων καί τών θόλων. 

Χαρακτηριστική προσέτι είναι ή αντιθετική αϊσθησις ή δημιουργου- 

μενη είς τόν θεατήν, άφ’ ένός άπό τήν χιονώδη λευκότητα τών ναών τούτων 

καί άφ’ ετέρου άπό τήν άξενον τραχύτητα καί σκλ.ηρότητα τού περιβάλλον¬ 

τος. Ή αϊσθησις αύτη γίνεται εντονωτέρα κατά τό θέρος δτε οί βράχοι, τό 

χώμα, καί «οι ξερολιθιές» άμαυροΰνται περικαλυπτόμενα υπό τής άτμώδους 

καί παλλομένης άχλύος τού καύσωνας, καθιστάμενα πύρινα, τραχέα καί άξενα. 

Έν τούτοις ή υφή αύτη τού τοπίου άποτελεϊ τήν ατμόσφαιραν καί τό κλίμα 

εντός τού δποίου άναδεικνύεται, κατά τρόπον εξοχον καί υποβλητικόν, ή 

αυστηρά καί συγχρόνως χαρίεσσα αρχιτεκτονική τών μνημείων. 

^ ΡίΙ. άβΤοιίΓΠβίοΓΐ, ΚβΙ&Ιίοη ά’ιιη νογ&§β άη Ι/βνβηΙ, τόμ. I (1717), 

σ. 327. 

2 Άντ. Βάλληνδα, Κυθνιακά, σ. 35. 

8 Ένθ-’ άν., σ. 35. 

Άπό τάς εκκλησίας τής νήσου ΚύθΛΌυ 361 

Είς ύστάτην και συνολικήν θεώρησιν εύρυτέρας άξιολογήσεως τών δύο 

έξετασθέντων παραδειγμάτων εκκλησιών τής αίγαιοπελαγιτικής μεταβυζαντι¬ 

νής άρχιτεκτονικής σχολής, τών πληρών ταπεινότητας και αγιωσυνης, διαπι- 

στούμεν; Τήν προσήλωσιν τής χριστιανικής ψυχής τών απλών καί ευλαβών 

ανθρώπων εις τήν άστείρευτον πηγήν τής παραδόσεως, τής διαρκώς εμπνεου- 

υι σηί καί ΰποβαλλούσης γονίμους ιδέας. Γήν δημιουργίαν τόπων λατρείας 

Ιμψυχουμένων υπό τής άγαπώσης καί πιστευουσης άνθρωπινης καρδιας και 

διά τούτο πληρών αισθήματος. Δηλαδή μνημείων ταπεινών μεν, αλλ άλη- 

θών « σκευών εκλογής », έκφραζόντων κατά τρόπον συμβολικόν τό άπροσμέ- 

α τρητον τής αγάπης καί τήν δύναμιν τού αληθούς. 

Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

ρ 

α 



Η ΚΤΙΤ0Ρ1ΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΝΑΪΣΚΟΥ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ 

ΕΙς τον Μυστράν ΰπεράνω του ναοΰ τής Περιβλέπτου και βορειότερου 

πρδς την Μονήν τής Παντανασσης σώζονται τά ερείπια ναΐσκου, εχοντος 

τον τύπον αιθούσης καμαροσκεπουςΠερί αύτου δ Ο. ΜίΙΙθΙ εδέχθη κατά 

τήν παράδοσιν, α>ς φαίνεται, δη ετιμάτο έπ* δνόματι των Ταξιαρχών^. Το 

ναΰδριον εκαθάρισα άπδ των σεσωρευμένων λίθων και χωμάτων® το 1952. 

Κατά τάς γενομενας τότε εργασίας εύρέθη εντός τής Προθέσεως μαρμάρινη 

πλάξ, φέρουσα επί τής μιας δψεως εγχάρακτον Ιαμβεϊον ^ (εΙκών 1). *Η 

Ιτέρα δψις αυτής, παραμείνασα ακατέργαστος, μαρτυρεί δη ή πλάξ ήτό ποτέ 

εντετειχισμένη. Τήν επιγραφήν μεταγράφω ώς ακολούθως: 

“Εχει λαξευθή κατ’ έπιπεδόγλυφον τεχνικήν έπΙ λίθ·ου διαστάσεων 
0,67x0,26x0.09. Έντύπωσιν προξενοΰν αν παράλληλοι, οριζόντιοι ται- 

νίαι, αί διαστέλλουσαι τούς στίχους, χσραχθ·εϊσοι, ώς φαίνεται, κατ’ επί· 

δρασιν γραμμών, συναντωμένων είς έπιγραφάς γραπτάς^. Ή έν τελεί 
τού πρώτου, τοϋ δευτέρου και τοΰ έκτου στίχου καμπύλη προφανώς 
έτ8θ·η εις πλήρωσιν έναπομένυντος κενού. Παρόμοιον συμβαίνει είς χει¬ 

ρόγραφα 

"Ηγερται ναός οίηος Ιη βάθρων, ξένε, 

παρά γε τον εϋγενεοτάτον Λουκάνη' 

χάριν γάρ αντοΰ -ψυχικής σωτηρίας 

ανχφ ·&ύειν δίδωοι πάσι τοις '&ύχαις / 

5 ^Ηγερται δέ καΐ ο τον ^ωτήρος ^όλος 

ετονς ,ί” ^οΰ Ρ' Ίν(δικηών)ος Γ -ί· 

^ Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, Άνασκσφή παρεκκλησίων τού Μυστρά, έν Π.Α.Ε. 

τοΰ έτους 1952, εν Άθήναις 1964, παρένθετον πίνακα 1 καί σ. 510. Ή κάτοψις τού 

ναΰδρίου έν σ. 509. 

2 Ο. ΜΐΠοΕ, Μοηαιηβηίε ^γζαηΠαε άβ ΜίδΙτα, Ρ&πδ 1910, πίν. 1, 6®, κ,ά. 

® Ν, Β. Δρανδάκης, ενθ·* άνοπέρω, σ. 510. 

^ Έκ των έζ στίχων τής έπιγραφής Ιαμβικοί είναι οί πέντε πρώτοι. 

® Βλ. π.χ. τήν επιγραφήν τοϋ είς Άρτον Ρεθύμνης ναΐσκου τού αγίου Γεωρ¬ 

γίου (1401), έν Κρητ. Χρον. ΙΑ', 1957, μεταξύ των σσ. 88 καί 89 πίν. Α', είκ. 2. 

® "Οπως π.χ. είς τον Σιναϊτικόν κώδικα (V. θ£ΐΓά1ιαυδ6η, Οηοοίιΐδοΐιε 
ΡΕίεροβΓ^ρΙιίθ, Ζ\\·βϊ1β ΑυίΙ&§β, Ι,εΐρζϊ^, 1913, σ. 406 καί ’Ε δ. Θόμ-ψωνος, 

Έγχειρίδιον Ελληνικής καί Λατινικής παλαιογραφίας, κατά μετάφρασιν Σπ. Λάμ¬ 

πρου, έν Άθήναις 1903, σ. 137 ). 
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Στ. 1. ’Ηγερται. *ΑντΙ έγήγερται. ’Άνευ αττικού αναδιπλασιασμού 

άπαντα ηδη παρ’ Ίωσήπφ ό υπερσυντέλικος ηγερτο*. Ξένε, "Ισως ή λέξις 

ύποδηλοΐ οτι ή επιγραφή εΐχεν εντειχισΰή επί τής εξωτερικής πλευράς ενός 

των τοίχων του ναοΰ, υπέρ τό καταρρευσαν άνώφλιον μάλλον τής βορείου 

■θΰρας, τής β?ιεποΰσης κατά τήν πόλιν, κα'ι ήτο ορατή εις τους παροδίτας. 

Μετά τήν κατερείπωσιν του κτηρίου ή πλάξ περισυλλεγεϊσα ΰπο τίνος -θά 

μετεφέρθη προς ασφάλειαν εντός του 'Ιεροΰ εις τήν Πρόθεσιν, δ'που συν τω 

χρόνφ επεχώσΟη. 

Στ. 2. Τον ενγενεστάτου Αονκάνη. Ή παράλειψις του βαπτιστικοΰ 

ονόματος είναι πιθανόν οτι μηνύει άνδρα πασίγνωστον υπό τό άναγραφόμε- 

νον επώνυμον. Τοιοΰτος δε πρέπει τότε νά ήτο ό ισχυρός αρχών Νικηφόρος 

Λουκάνης, δστις επρωτοστάτησεν εις τάς Ιν Πελοποννήσιρ στάσεις των εσχά¬ 

των χρόνων τής Βυζαντινής εποχής*, ειχεν άστατον και ραδιοΰργον χαρα* 

κτήρα ® και άπεκλήθη « ΠελοποννησιοφΟόρος » υπό του ιστορικού Γ. Σφραν- 

τζή. Κατά πάσαν πιθανότητα αΰτός θπήρξεν ό κτίτωρ, δν άναφέρει ή προ* 

κείμενη Ιπιγραφή. Ή άπο^ρις στηρίζει τήν γνώμην καθ’ ήν ό άνήρ άνήκεν 

είς τό περιβάλλον του δεσπότου του Μυστρά Δημητρίου^, μολονότι έμφανί· 

ζεται συμπράττων μετά του δεσπότου Θωμά®. Πάντως είναι παραδεδομένον 

δτι δ Λουκάνης ύπεξέκαυσε τήν μεταξύ των δόο άδελφών δεσποτών ε'ριν του 

1459®. Διατελέσας τό προηγουμενον Ιτος φρούραρχος του Άκροκορίνθου ’ 

φέρεται προαποθανών τού τελευταίου πολέμου®, δν ήγειρεν ό κατά Μάΐον 

του 1460 Ιπανελθών είς Πελοπόννησον Μωάμεθ εναντίον των άντιμαχομέ· 

νων δεσποτών, καταλυσας άμφοτέρους. 

Κατά τον Νίκον Βέην δ Λουκάνης κατήγετο Ιξ άφανούς γένους®. Ή 

είς αυτόν απονομή Ιν τή επιγραφή τού έπιθέτου εδγενέστατος προφανώς 

Οφείλεται εις τήν ισχύν ήν δ άνήρ άπέκτησε κσΐ είς τό σημαντικόν μέρος, 

τό οποίον διεδραμάτιζεν είς τά γεγονότα τής Πελοπόννησου κατά τον ΙΕ^ 

αίώνα μεσούντα. 

Στ. 4. 'Ο Λουκάνης άνήγειρε τόν ναόν και είς αυτόν, καίπερ ίδρυθέντα 

1 Λεξικόν των Ι,ϊάάβΐΐ-δοοΐί κατά μετάφρασιν Μιχ. Κωνσταντινίδου, 
τόμ. Β', Άθήναι, 1934, λ. εγείρω, 

2 ϋ. Ζα1ίγί1ιίηο3, 1^6 άββροί&ί §;Γβο άβ Ια Μοτβε, τόμ. I, Ραπδ 1932, 

σσ. 248, 256, 261. 

^ Βλ. καί Νίκον Βέην έν άρΟ'ρ. Λουκάνης Νικηφόρος τοί5 Ε.Λ.Ε. 

* Ώ. Ζαΐίγίΐιίηοδ, ενθ·’ άνωτ., σ. 261. 

5 Ν. Β έ η ς. 

® Παρά Δ. Ζακυθηνφ, αυτόθι. 
^ Βλ. καί Ν. Β έ η V. 

® Βλ. και Ν. Κ(α)λ(ομενόπουλο)ν έν άρθρ. Λουκάνης Νικηφόρος τής 
Μ.Ε.Ε. 

® Ένθ* ανωτέρω. 

Ή κτιτορική επιγραφή ναΐσκου τοί3 Μυστρά 365 

ώς ιδιόκτητον*, « θύειν δίδωσι πάσι τοΐς θυταις ». Ή φράσις δυνατόν νά 

σημαίνη ή δτι δ ναός παρέμεινε μέν ιδιόκτητος, άλλ’εκ παραλλήλου, « χαριν 

■ψυχικής σωτηρίας » τού ίδρυτού, παρεχωρειτο τό δικαίωμα εις οιονδηποτε 

εν ενεογεία ιερέα άνευ ειδικής άδειας τού ιδιοκτήτου νά τε?^ή εν τή εκκ?ιησια 

τήν θείαν λειτουργίαν ή δτι τό ιερόν κτίσμα παρεχωρηθη εις την δημοσίαν 

λατρείαν. Έν τή δεύτερα περιπτώσει ή φράσις δεν είναι νομίζω απηλλα- 

γμένη μεγαλορρημοσυνης. 

θυταις. ΟυχΙ σπανίως είς χριστιανικάς επιγραφάς οι ιερείς αποκα?ιθύν· 

ται θύται *. 

Στ. 5. Σωτηροζ. Όλόκληρος δ στίχος επαναλαμβάνει τήν έννοιαν τού 

πρώτου στίχου, μνημονεΰων καί τό δνομα τού ναού, οπερ εκεί είχε παρα* 

λειφθή. Άπίθανον προσπίπτει νά νοήται άκαθορίστως ώς «θόλος τού Σω- 

τήρος» άλλος ναός, είς τόν όποιον κυρίως άναφέοεται ή παρατιθέμενη χρο¬ 

νολογία, χωρίς μάλιστα νά έχη άναγραφή τό ονομα τής « εκ βάθρων » Ιγερ- 

θείσης Ικκλησίας, δι’ ήν εχαράχθη ή Ιπιγραφή. Έν τοιαύτη περιπτώσει 

είναι πιθανόν δτι δ σύνδεσμος καί προσετέθη διά μετρικούς λόγους. Ναόν 

τού Σωτήρος Ιν Μυστρά δεν έχω ύπ’ δψει. Καί υπάρχουν μέν είς τήν νέκραν 

πόλιν πολλοί ναΐσκοι, άλλα των πλείστων τά δνόματα άπήλειψεν ό χρόνος. 

Είς τόν Χριστόν ήτο καθιερωμένος δ Ιν Μυστρά ναός τής Μονής Ζωοδότου, 

δ ταυτιζόμενος ύπό τού Μ. Χατζηδάκη πρός τόν ναόν τής Αγίας Σοφίας®, 

δστις δμως Ιδρύθη περί τό 1350 ύπό τού Μανουήλ Καντακουζηνοΰ. Ύπό 

τό δνομα τού Σωτήρος πρέπει νά νοήσωμεν ναόν τιμώμενον Ιπ* δνόματι 

τής Μεταμορφώσεως τού Χριστού*. Ναϋδριον τής Μεταμορφώσεως ύπάρχει 

1 ΚοΙ έν τή νεωτέρφ 'Ελλάδι κατά τήν Ισχύουσαν ( μέχρι τοΰ 1940) νομοθεσίαν 
^άρχαιοχάιη λόγφ τοΰ κι^τορσί... διάκριοις των ναών εις ιδιοκτήτους, μοναστηριακούς 

και ενοριακονς πρόκειται. Ό ιδιόκτητος ναός, (ιπό τήν άηοκλεισηκήν ιδιώτου κυριότητα 

τελεί,., ή δ' εν αύτφ ιερουργία, κλήσει τοΰ Ιδιοκτήτου, παρ' εφημερίου εν ενεργεία 

έπιτελεΐται. Τοιοΰτος ναός είς ενοριακόν μετατίθεται, δμογνώμονι ενορίας και Ιδιώτου 

εννόμψ κράξει, ή όέ είς κοινήν χρήσιν ιδιοκτήτου ναοϋ εκδοσις τοιαντην τον επ' αυτόν 

δεσπόζοντος σιωπηρόν βονλησιν δηλοϊ * (Εύαγ. Φιλιππότου, Σύστημα Εκκλη¬ 

σιαστικόν δικαίου κατά τά παρ’ ήμίν κρατούντα, Τμήμα δε·υιερον, Δημόσιον Εκκλη¬ 

σίας δίκαιον, έν Άθηναις 1915, σσ. 266-267 ). Είναι πιθανώτατον δτι ομοια ϊσχυον 

έν *Ελλάδν είς χρόνους παλσιοτέρου; καΐ κατά τόν 15ον αιώνα. 

2 Ώς είς επιγραφήν τής Μαιονίας τοΰ 1057 - 1058 ( Η. Ο γ 4 ^ ο ϊ γ 6, Κεοΐιβίΐ 
άβδ ΐη30ΓίρΙΐοη3 οΐιτεΐΐεαπεβ άΆ3Ϊ6 ΜϊηβυΓε, Ρετίβ 1922, σ. 121^), εις 
επιγραφάς τής Κρήτης (Ο. ΟβΓοΙα, ΜοηυηιεΏΐί νεηεΐΐ άεΙΓίδοΙθ. όΐ ΟΓείΕ,νοΙ. 

φιίΕΐΓΐο, νεηεζϊΕ 1932, σσ. 431, 437, 508, 547, 566). 
®Μ. Χατζηδάκη, Μυστρας, β' εν.δ., Άθήναι 1956, σ. 68. 

^ Ουτω π.χ. οι ναοί α) άϊ · Σωτήρος (περί τό 1000) εις τήν Γαρδενίτσαν τής 
Μάνης β ) ο Σωτήρ ( 12ον «Ι.) «αρά τήν ^Αμφισσαν {Α. Όρ λ ά ν δος, Α.Β.Μ.Ε., 

Α, 1935, σ. 181) γ) δ ναός <τοϋ ΚΐυρίοΙυ Ιμδν Ί(η1σοΰ Χ(ρισΓθ)ΰ και σωτήρος » 

(1303 ) ’είς Μεσκλά Κρήτης { Α.Β.Μ.Ε., Η', 1955 - 1956, σσ. 128, 166) είναι άφιε- 
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μέν εξω και ΒΑ του Μυστρα, Ιπι χΰαμαλοΰ γηλόφου εντό; κυπαρισσώνας, 

αΙΟΛ τούτο είναι πολύ νεώτερον. "Επειτα φαίνεται, απίθανον νά μετεφέρθη 

ή προκειμένη πλάξ εκ τίνος άλλου ναού εξω του Μυστρα ευρισκομένου εις 

τον ναΐσκον τον λεγόμενον « των Ταξιαρχών », ενώ μεταξύ αυτού καΐ τών 

εξωτερικών τειχών της πόλεως μεσολαβουν ικανοί τον αριθμόν ναοί. Δι*αύτ6 

πι-θανώτερον είναι δτι ή επιγραφή αναφέρεται καί είχεν έντειχισθή εις τό 

ναΰδριον έν φ εύρέθη, δπερ δεν ετιματο έπ* δνόματι τών Ταξιαρχών, ώς 

-θέλει ή παράδοσις, αλλ’ ήτο καΟιερωμένον εις τον Σωτηρα. 

Θό?.ος. Έν τη εννοίςι τής καμάρας, ώς καί νϋν\ καί κατά συνεκδοχήν 
αντί του ναός. 

Στ. 6. Τό έτος 6963 από κτίσεως κόσμου ισοδύναμε! προς τό από Χρί' 

στοΰ γεννήσεως 1455, καθ’ δ εϊχομεν όντως τρίτην Ινδικτιώνα. 

Κατά ταΟτα δ εν Μυστρί ναΐσκος, δ'στις Ιθεωρεϊτο φερώνυμος τών 

Ταξιαρχών εΐχεν ΐδρυθή ύπό ϊσχύοντος Ιδιώτου πρός τιμήν τού Σωτήρος. 

Ή έν τή έπιγραφή μεγαλόστομος μνημόνευσις τής παραχωρήσεως καθ’ ήν 

δ κτίτωρ « θύειν δίδωσι πασι τοϊς θΰταις », μηνυουσα, ώ; νομίζω, Ιξαίρε- 

σιν φαίνεται Ινισχυουσα τήν άποψιν* ότι τά μεμονωμένα ναΰδρια τού Μυ· 

στρά ήσαν Ιδιωτικά κτίσματα. 

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗ2 

ρωμένοι είς τήν Μεχαμόρφωσιν τοϋ Χριστού. Και είς άνέκδοτο συμβόλαια τοϋ Κρη- 

τός νοδάρου Μανουήλ Βορούχα (τέλη 16°^ - άρχαί 17ον οίώνος), άποχείμενα είς τά 
Κρατικά Αρχεία τής Βενετίας (Ικανά τών συμβολαίων τούτων ετοιμάζει πρός δημο- 

σίευσιν ή φιλόλογος κ. Μαρία Πσπαδάχη - Δρανδάκη, παρ’ ής καί έδανείσθην τάς 
παρεχόμενος μαρτυρίας) μνημονεύεται: α) Εκκλησία του Σωτήρος Χριστού είς το 
χωρίον Μοναστηράκι Άμαρίου (συμβόλαιον τού 1606 έν φύλλ. οη' τεοίο του κωδι¬ 

κός Βαρούχα). Ό ναός ύφίστσται ακόμη, «διάφορον άν διεσχευοσμένος, ώς ένοριακή 
εκκλησία τής Κοινότητας και πανηγυρίζει κατά τήν εορτήν τής Μετομορφώσεως. 
β) ό « Σωτήρας Χριστός μέσα εις τό χωρίον Πιστσγή» (συμβόλαιον τού 1608 έν 
φύλλ. ρ' Γδοίο). Ό ναός αφιερωμένος εις τήν Μετσμόρφωσιν τού Σωιήρο; σώζεται 
είσέτι εντός τού χωρίου Βιπταγή Άμαρίου. ΚαΙ σήμερον ύπό τά ονόματα δ Σωχήρας 
Χριστός καΐ άγιά-Σωτηρα (τό δεύτερον καΐ έν νέφ Μυστρα) νοούνται ναοί τής 
Μετομορφώσεως τού Χριστού. 

^ Π.χ. έν τή κσθ-ωμιλημένη του Ρεθ-ύμνου Κρήτης. Άπαντφ όμως καΐ είς τήν 
λογίαν γλώσσαν. 

2 Μ. Βοΐίτίοη, ΜίδΐΓδ, άδυχίέηιβ έάίαοη, ΑΐΗέπδδ, 1956, σ. 64. 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙΔΥΣΕΩΣ 

Ποό διακοσίων ετών ή έννοια τού Βυζαντίου ήτο συνδεδεμένη μετά τών 

εννοιών τής παρακμής, τής βαρβαρότητας, τών πολιτικών καί αύλικών μηχα¬ 

νορραφιών, τών επαναστάσεων. Ή ιστοριογραφία τού αιώνος τού Διαφωτι¬ 

σμού, θραύουσα τήν παράδοσιν τών μεγάλων ερευνητών τού δέκατου εβδό¬ 

μου αιώνος, τού Β&556, τού ϋαα^η§:6, οΐηνες εθεμελίωσαν τήν σπουδήν 

τής Βυζαντινής Ιστορίας έπΙ τής Ιρεΰνης τών πηγών, είδε τήν μεσαιωνικήν 

Έλ?.ηνικήν Αυτοκρατορίαν ώ; έποχήν συνεχούς παρακμής, ώ; περίοδον σκο¬ 

τεινήν, απεχθή καί άπαισίαν τής άνθρωπίνης Τστορίας. Α! άπόψεις αΰται, 

άπόρροια τών γενικωτέρων θεωρήσεων τής φιλοσοφικής σκέψεως κατά τον 

δέκατον όγδοον αιώνα, διετυπώθησαν Ιδίςι ΰπό τού Βολταίρου. Κατά τόν 

φιλόσοφον « ή Ελληνική Αύτοκρατορία ΰπήρξε τό όνειδος τής γης ». « Ποία 

Ιστορία, έΐ^εγεν, άφανών ληστών, τιμωρουμένων διά τά εγκλήματά των Ιν 

δημοσίφ χώρφ δΰναται νά είναι φοβερωτέρα καί άηδεστέρα;» Έξ άλλου, ο 

Έδουάρδος Γίββων διά τού μνημειώδους κατά τά άλλα έργου του ΤΗβ 
ΗΪ5ΐθΓ7 οί ΐΗε θ6θΗη0 Κ&1Ι οί ίΙΐ6 Κοπιαη Επιρΐτε (1776- 1788) 

κατηύθυνε τήν ιστορικήν έρευναν πρός σφαλεράς όδούς^ 

’Απητήθη σύντονος επιστημονική προσπάθεια δλοκ?.ήρου εκατονταετίας, 

διά νά διασκεδασθοΰν αΐ δυσμενείς καί άλλως έπιπόλαιοι αΰται γνώμαι, διά 

νά άποκαλυφθή ή διεθνής σημασία καί ή πνευματική καί καλλιτεχνική προσ- 

φοοά τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ούτω δε — συντελουσης και τής γένι* 

κωτέρας μεταβολής τής Ευρωπαϊκής διανοήσεως—νά άποκατασταθή αΰτη 

εν τφ πλαισίφ τής καθολικής Τστορίας. 

Τό πρώτον τούτο βήμα υπήρξε μεγα επίτευγμα τής ιστορικής επιστή¬ 

μης* όμως, μετά παρέλευσιν αΙώνος, ή ερμηνεία τού Βυζαντίου παρουσιάζει 

πολ?.ά κενά, ό χαρακτήρ τού πολιτισμού του αμφισβητείται, πλεΐσται δέ 

πλευραί τής ιστορικής αυτού φυσιογνωμίας ή παραμένουν σκοτειναί ή προ¬ 

βάλλονται ύπό έσφαλμένην προοπτικήν. Τούτο οφείλεται ου μόνον εις τήν 

1 ΕτηδΙ Οετίειηά, Οαδ δίυάίαπι άβΓ 67Ζ3.ηΐίηΪ3θ1ιεη Οεεοάίοίιίβ νοιη 

Ηαιη&ηίδιηιΐδ 1)15 ζυτ Ιεΐζΐζεΐΐ, έν Ά-βήνοις, 1934. Πρβλ. Α. Α. ν&δίΠεν, 

Ηί3ΐοΓ7 οί ΙΙιε Βγζ&ηίΐηε ΕΐΏρΐτε, νέα έκδ., Μ&άίδοη, 1952, σελ. 3 κΙ. Ο. 

ΟδίΓΟβΟΓδΙί^, ΗΐδίοΐΓε άε ΙΈίαΙ Βγζαηϋη, έν Παρισίοις, 1956, σελ. 25 κε. 
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ανεπάρκειαν η εις τούς σφαλερούς προσανατολισμούς τής ερεΰνης, άλλα και 

είς αυτήν την φύσιν τού Βυζαντινού Κράτους και του Βυζαντινού πολιτι¬ 

σμού. Έν Βυζαντίφ πολιτεία και πνευιιατικός βίος έν γένει εμφανίζονται 

υπό μορφάς λίαν συνθέτους. ’Ένιοι των συντελεστών αυτών ύπέστησαν εν τή 

άνελίξει των μεγάλας μεταμορφώσεις. "Οθεν δυσχερής αποβαίνει πολλάκις ή 

διακρίβωσις τής προελεΰσεως καΐ τής σημασίας πολιτικών τινων και πνευμα¬ 

τικών εκδηλώσεων. *Ένεκα τούτου δυσερμήνευτος και σφόδρα αμφισβητού¬ 

μενος τυγχάνει δ καθόλου χαρακτήρ τού Κράτους και τού πολιτισμού. 

Τά κατωτέρω παρατηρήματα αποτελούν συμβολήν εις τήν διευκρίνησιν 

των προβλημάτων, τών άναφερομένων εϊς τήν ερμηνείαν τού Βυζαντινού 

Κράτους και πολιτισμού. "Ολως ιδιαιτέρως ερευνάται τό πρόβλημα τήςθέσεως 

τού Βυζαντίου μεταξύ Ανατολής καΐ Δύσεως, μεταξύ Ευρώπης και *Ασί«ς, 

ώς και τό θέμα τών σχέσεων τού Βυζαντινού πολιτισμού μετά τών πολιτι¬ 

σμών τής *Ασίας καΐ τής Ευρώπης. Νοείται οϊκοθεν ότι ζητήματα τοιαύτης 

σημασίας δέν είναι δυνατόν νά εύρουν τήν λύσιν των εν τή βραχείρ; ταύτη 

διατριβή. Ενταύθα θά εκτεθούν γενικώτεραί τινες άπόι1>εις, αί όποϊαι είναι 

Ινδεχόμενον νά συμβάλουν είς τήν δρθήν θέσιν τών προβλημάτων καΐ είς τήν 

άκριβεστέραν έκτίμησιν αυτών. 

Α' 

Έν Βυζαντίφ ή *Ασία ένίκησε τήν Εύρώπην κατά τρόπον άποςρασι- 

στικόν, εΤπεν επιγραμματικώς δ ΟΐίοΚ Ή άντίληφις οτι τό Βυζαν¬ 

τινόν Κράτος και δ πολιτισμός αύτού άνήκουν είς τήν πολιτικήν και τήν 

πολιτιστικήν σφαίραν τής Ανατολής ή τής Ασίας δέν είναι πολύ παλαιά. 

Έπιγράφων τό εργον του ίιηροπιιπι οΓίεπΙαΙε δίνε αηΐίςιιίΐαίεδ ΟοπδΙαπ- 

ΐίηοροΗίμηαε ( τόμοι δύο, εν Παρισίοις 1711, άνατύπωσις εν Βενετία 1729), 

δ "Ανσελμος Βμπάυη ένόει τον δ'ρον ανατολικός Ιν συναφείς προς τό 

Ρωμαϊκόν Κράτος καΐ έν άντιθέσει πρός τό δυτικόν τμήμα αυτού. Έξ άλλου 

οΐ μεγάλοι συγγραφείς τού δέκατου ογδόου αιώνος, ο Μοηίεδ^ι1^ει1®, ο Εε 

Βεαιι, ό Γίββων, άπέβλεψαν κυρίως πρός τήν θεμελιώδη αρχήν τής παρακ¬ 

μής και τής βραδείας πτώσεως τού Ρωμαϊκού κόσμου^. *Η περί ανατολικού 

1 011 ο, Κιι1ίαΓ£ε3ς1ιίοΙι1:ε άεε ΑΙΙβΓίνιιηδ, έν Μονάχη, 1925, σελ. 
93. Πρβλ. Νογπι&π Η. Βαγηβε, Βγζ&αίΐηε δΐυάίεβ ειηά ΟΙΙιετ Εδδ35^8, έν 

Λονδίνιρ, 1955, σελ. 79. 
2 ρ&τι1 Ινεπιετίε, Μοηίεεςίηΐθΐι εί Βγζαηεε, Εε Ρ'1ίΐπιΙ)ε3υ, 31β Επηέε, 

Ν» 4. 
^ Περί τής Ιννοίσς της παρακμής συνσφώς πρός τό Βυζαντινόν Κράτος βλ. 

Ρ&υΐ ΠεπιεΓίε, Πα ηοίίοη άε άέ,ο^άεηεε έ ρτοροδ <3ε ΓΕτηρίΓε θγζ&ηΐΐπ, 

έν ΟΙ&δδίοίδπιε εΐ Βέοϋη Ουίΐατεί ά&ηδ ΓΗΐδίοΐΓβ άε ΓΙδΙδίη, Βγαιροδΐυιη άε 

Βοτάε^υχ, 1957, σελ. 263 - 272. 
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,αοαχτήοο; τού Β.ζηίντ.νοΰ πολ.τ.σμοΰ δοξασία άναφα.νετο. αοιδηλως 

διατσίΓΟΪται δφ· η; ή σπουδή τή; βσζανιενής Ίστοοιας αποχοπεεσα της 

έοεόνης τής όψιαιτέρας Ρωμαϊχής Αΰτοχθ«ϊορί«?. «νεδει,χβη εις ίδιον ιστό 

οικόν κλάδσν. ,ο , \ 
Έκ τών νεωτέρων ιστορικών, οϊτινες τα μαλιστα συνεβαλον εις την 

άποκατάστασιν τού Βυζαντίου, ό Κάρολος ϋίεΙιΙ Ιδιαζόντως έξηρε τα ανα¬ 

τολικά στοιχεία τής πολιτικής συγκροιήσεως και του πολιτισμού του. Κατα 

τον διαπρεπή τούτον ερμηνευτήν τής γενέσεω; και τη; διαμορφωσεως της 

μεσαιωνικής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, τό Βυζάντιον προς τη Ε. .ηνικη 

χαΐ τή Ρωμαϊκή παοαδόσει άφωμοίωσε πλεϊστα πολιτιστικά στοιχεία της 

^Ανατολής· «τό Βυζαντινόν Κράτος ήτο κράτος μεσαιωνικόν, κράτος ανατο¬ 

λικόν. κείμενον είς τά σύνορα τής Εύρώπης καΐ άς έκ τούτου ευρισκόμενόν 

είς στενήν και άμεσον Ιπαφήν μετά τού Ασιατικού κοσμου. Τινες των έπαρ- 

νιών αύτοϋ, ή Αίγυπτος, ή Συρία, τμήμα ώσαύτως τής Μικρας Ασιας ειχον 

Ιπιπολαίως έξελληνισθή, αΐ δέ έπαρχίαι αύται κατά τόν πεμπτον και τον έκτον 

αΙώνα ήσκησαν μεγίστην έπίδρασιν έπι τών προσανατολισμών του Βυζαντι¬ 

νού πνεύματος. Έξ άλλου, τό Βυζάντιον διετήρει πυκνά; επικοινωνίας μετά 
τής-Αρμενίας, μετά τής Περσίας τών Σασσανιδών βραδύ^ρον μ^τα του 

’Λραβικού κόσμου τών χαλιφών, δλοκλήοου δε τής Ανατολής ταυτης ή δοπή 

ήσκεϊτο έπι τής Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τόν τρόπον τούτον μετά της 

άρχαίας παραδόσεως άνεμειγνύετο ή προσφορά της Ασιατικής Ανατολή,, εκ 

τού συνδυασμού δέ τούτου έγεννήθη δ πρωτότυπος και λαμπρός Βυζαντινό, 

πολιτισμός »'. « Άπ* άκρου είς άκρον τής ίστορίας του Βυζαντίου, λεγει 

ά?Αα·/ού δ Κάρολος ΠίθΙιΙ, Ισχυρόν άνατολικόν δεύμα διατρέχει τον πολιτι¬ 

σμόν* αυτού, τήν λογοτεχνίαν, τήν τέχνην... « -Από πολλών απόψεων εξετα- 

ζόμεναι ή Βαγδάτη καί τό Βυζάντιον παρουσιάζουν πολλας ομοιότητας ενεκα 

τή'- χλιδής και τής πομπώδους εθιμοτυπίας, δι’ ών άρέσκονται να περ.βαλ- 

λωνται οί ήγεμόνε^ των, ενεκα τών «υλικών μηχανορραφιών, των αποτόμων 

εύνοιών και τών αποτόμων δυσμενειών, δνεκα τών συχνών στρατιωτικών επα¬ 

ναστάσεων, δνεκα τών φραγμών τού γυναικωνίιου, τής άγαπης της τηυφης 

καΐ τής μεγαλοπρεπείας, ενεκα τής αίμοχαοοϋς σκληρότητος - Παρόμοιας σκέ¬ 

ψεις εύρίσκομεν καΐ παρ' άλλοις τών παλαιοτέρων μεγάλων ερευνητών των 

Βυζαντινών πραγμάτων. «Πολύ οϊκειότερον ή πρός τους εν τη Δύσει, λεγει 

ό Κάρολος ΚταιπΙ^ειεΙιΟΓ, εχουσιν οΐ Βυζαντινοί προς τους αμέσως γειτνια- 

1 ΟΙι&Γίεδ Βΐβΐιΐ, Εβδ ^ιππάδ ρΓοΐ.1έηΐ63 άε 1Ήΐ5ίοΪΓθ Ι^γζαηίιηε, εν 

Βγζαηοε. ΟΓ^ηάεαΓ εί άέακάεηεβ. έν Παςισίοις, 

1928, σελ. 269 κέ. Πρβλ. κσΐ τήν νεωτάτην Αγγλικήν μεχαφρασιν: ΒγζαηΙιιαπι. 

θΓ€3ΐ;π638 αηά ΒεοΙίηε, Νστν Ιβιεβγ, 1957, σελ. 238 κε. 

ΕΠεΤΗΡΙ3 ΕΤΑΙΡΕΙΑ2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 2ΠΟΥΔΩΝ "Ετβς ΚΗ' 
24 
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-ζ-τ3'· 

ζοντας λαού; της ’Ανατο/.ής κατά τε τάς σκέψεις και τάς συνήθειας και τά 

συμ^ρέροντα. Προς τούς Σΰρους, "Αραβας, Πέρσας, Ιουδαίους, *Αρμενίους 

και Τούρκους εΐχον έπΙ τοσούτον χρόνον στενάς αμοιβαίας σχέσεις, ώστε δ 

δλικο; αυτών χαρακτήρ προσέλαβέ τι τό ήμιασιατικόν » 

ΑΙ ννώμαι αΰται, διαδιδόμενοι άπο γενεάς εις γενεάν, ευρίσκουν καΐ 

σήμερον ετι ίίέσιν εις τάς γε\Ίκωτέρας περί Βυζαντίου θεωρίας τής νεωτάτης 

ιστοριογραίρίας. Κατά τό εν Τώμη συνελΟόν δέκατον διεθνές Συνέδριον των 

Ιστορικών Έπιστηοών (4-11 Σεπτεμβρίου 1955), μελετωμένου του θέμα¬ 

τος «Ή ιδέα τής Σταυροφορίας», άνδρες διαπρεπείς, δ Ρ. ΚοιιεδεΙ και ο 

Ρ. Ι,εηιεΓίε, ουδόλως ώκνησαν νά προβάλουν και ταύτας τάς προτάσεις, δτι ; ά 

οι "Ελληνες τών μέσων χρόνων «διά του πολιτισμού των εύρίσκονται πλη- 

σιέστερον προς τό ’ίσ/.άμ ή προς τούς Φράγκους»® και δτι «αοχαιοταται ; | 

πολιτιστικοί έπικοινωνίαι εΐχον φέρει Ιγγύτερον τό Βυζάντιον μετά τών μάλ· λ 

λον προηγμένων λαών τού Ίσλάμ» κατά τοιούτον τρόπον, ώστε από τινων 

Ιπόψεων « τό Βυζάντιον ήτο πλησιέστερον προς τό Ίσλάμ ή προς τούς Φράγ- ' 

κους, προς τήν *Ανατολήν ή πρός τήν Δΰσιν»®. -ί 
Ιδιαιτέρως δδυνηράν εντύπωσιν προξενεί είς τον μελετητήν τών Βυζαν· ·: | 

τινών πραγμάτων δ τρόπος, καθ’ θν Ιμφανίζεται δ πολ'τισμος τού Βυζαν- ·· 1 

τίου Ιν τή καθόλου ίστορίφ τών πολιτισμών τού μέσου αΙώνος έν τή κατα τα 

άλλα άριστη « ΗίδΙοίΓβ βέηέΓαΙβ άβδ ανίΙί3δΐίοη3 » (όπό τήν διεύθυνσιν 

τού Μ&ιΐΓΪοβ Ογοιιζ?1:, τόμος τρίτος: Εε Μθ5'6Π ^§·6. Ι,’εχραηβιοπ άε ^ 

Ι’Οπεηϊ Ια π2ΐί33ίΐηοε άε \& οίνίΐίβ&ΐίοη οοοίάεπΐδίε» υπό Ε. Ρεττο^, 

]. ΑιιΙ)ογεΓ, 01. Οειίιεπ, Ο. Όαΐ)^, Μ. Μοίΐα!:, Ιν Παρισίοις, 1955)/0 συγ- 

γραφεύς τών σχετικών κεφαλαίων κ. ΟίΔαάε Ο^Ιιεπ, καθηγητής Ιν τφ Πανε- 

πιστημίφ τού Στρασβούργου, διήρθρωσε τήν ύλην του κατα τοιούτον τρόπον, 

ώστε τό Βυζάντιον νά εντάσσηται πάντοτε ώ; εξάρτημα και επιμετράν τών 

ανατολικών πολιτισμών, ιδιαίτατα δέ τού *Ισλαμισμού! Ουτω, εν τφ δευ- ί 

τέρφ κεφαλαίφ τού πρώτου μέρους (σελ. 30 κέ.), το οποίον επιγράφεται ^ 

« *Η κατάρρευσις τού 'Ρωμαϊκού κόσμου : ή Ανατολή (Ε · Ζ αιών) » ο?ιως 

άκαίρως παρεμβάλ?.ονται παράγραφοι περί τού Κράτους τών Σασσανιδών, 

περί τής λογοτεχνίας και τής τέχνης αυτών. *Η διάταξις αντιστρεςρεται 

προκειμένου περί τής εκθέσεως τών πραγμάτων, τών αφορωντων εις τον ^ 

έβδομον, τον όγδοον και τον ένατον αΙώνα. Το τέταρτον κεφαλαιον τού αυτού 

1 Κ&γΙ Κηιπιδ&οΙιβΓ, Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, μετσφρο- 

σθ·εΐσα υιό Γεωργίου Σωτηριάδου, τόμ. Α , σελ. 55. ι 
2 Ι,’ίάέο άε Οτοιεβάε : ΙηίΓοάυοίίοη, υπό Ραυΐ ΚοιίΒδεί, εν ΟοπιίΙ&Ιο 

ΙηίεΓππζΐοπίΐΙβ άί βείεηζε δΙοτίοΒε. X Οοη^τεδεο ΙπΙεΓππζΐοπ&Ιε (3ί δείεηζε 
δίοηοΐιε. Κοηαίΐ 4 -11 δεΙίειπΙΐΓβ 1955, Εεΐ&ζίουί, νοί. ΠΙ: δίοηα όεΐ Μεόίοενο, 

έν Φλωρεντία, 1955, σελ. 545. ·? 

3ρ&ΐΐ1 ΓειηεΓίε, ΒγζΗ,ηοε εΐ Ια Οτοΐεαθε, ΑύτόθΊ, σελ. 618, 
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πρώτου μέρους επιγράφεται « Αΐ άρχαί τού Ίσλάμ » { σελ. 86 κε. )■ Εν αύτφ 

περιλαμβάνονται εν τέλει βραχεΐαι παράγραφοι περί τού « αβέβαιου βίου τού 

Βυζαντίου »( σελ. 111-114) και τής Εϊκονομαχίας ( σελ. 114-116). Το εκιον 

κεφάΐωιιον, Ιπιγραφόμενον « Ακμή και κρίσεις εν τή Εγγύς Ανατολή (Θ 

Γ αιών)» (σελ. 155 κ|.), άναφέρεται πρωτίστως εις τον Μουσουλμανικόν 

κόσμον. ΕΙδικαί τινες παράγραφοι άφιερούνται εϊς τό Βυζάντιον : « Ή Βυζαν¬ 

τινή κοινωνία » (σελ. 168-169), «Ή πολιτική άναγέννησις εν Βυζαντιφ » 

(σελ. 176- 178 ), «Ή Βυζαντινή φιλολογία» (σελ. 190-192). Αυτή ή 

Βυζαντινή Τέχνη εντάσσεται εις τήν παράγραφον: « Αι τέχναι έν τή Εγγύς 

Ανατολή » (σελ. 192 -196). Βραχύ; γίνεται λόγος περί τών Σλαβικών χωρών 

και περί τού εκχοιστιανισμού τών Σλάβων. 
Έν τφ δευτέρψ μέρει τό δεύτερον κεφάλαιον, άναφερόμενον εΐς τον Ινδέ- 

κατον, τον δωδέκατον και τόν δέκατον τρίτον αιώνα, φερει τον τίτλον. 

«Παρακμή και αγώνες τού Ίσλάμ και τού Βυζαντίου» (σελ. 291 κΙ. ).^Έν 

αύτφ ή ιστορία τής μεσαιωνικής Ελληνική; Αυτοκρατορίας εκτίθεται οΐονεί 

Ιν Ιπιμέτρφ τής ιστορίας τού Ίσλάμ. Βραχύ τι σημείωμα (πελ. 308* 311), 

Ιπιγραφόμενον: « Τό λυκόφως τού Βυζαντίου », σκοπόν κύριον έχει νά δια¬ 

πίστωση τόν θάνατον αύτού. Τέλος, Ιν τφ τρίτφ μερει, Ιν τφ τετάρτφ κεφα¬ 

λαίφ περί τής « διαμορφώσεως τής Όθωμανικής δυνάμεως » (σελ. 512 κέ.), 

γίνεται λόγος περί τού τέλους τού Ιλευ θέρου βίου τής χριστιανικής χερσονή¬ 

σου τού Αίμου. ^ 
Άνενδοιάστως λέγομεν δτι ή τοιαύτη διάταξις τής ύλης είναι δλως άντε- 

πιστημονική και αποτελεί αυτόχρημα παρερμηνείαν τού Βυζαντίου καΐ ιστο¬ 

ρικήν παραχάραξιν. Ούχι διάφορον γνώμην δΰναταί τις νά δποκομίπη άπο- 

βλέπων εΐς τό περιεχόμενον τών σελίδων, τάς οποίας ό συγγραφεύς άφιεροΐ 

εις τόν Βυζαντινόν πολιτισμόν. Καταχωρίζομεν κατωτέρω χαρακτηριστικά 

τινα κείμενα: «Παραβαλλόμενον πρός τόν Μουσουλμανικόν κόσμον, τό 

Βυζάντιον, κατά τόν ογδοον αιώνα, εμφανίζεται ασημιιντον... » (σελ. 111)· 

«Μεταξύ τών μέσων τού ενάτου και τών αρχών τού δέκατου αΙώνος, δ Μου¬ 

σουλμανικός κόσμος Ιπωφελήθη έκ τής πλήρους πνευματικής ανθήσεως καΐ 

τής υλικής ακμής, τάς οποίας παρεσκεΰασαν οΐ δύο προηγούμενοι αιώνες... 

Ύφίσταιαι, λοιπόν, ισορροπία τών δύο Αυτοκρατοριών [ τής Βυζαντινής και 
τής Αραβικής] καΐ άναμφιβόλως ωσαύτως ουμμετυχ,) είς ε<'καΙτόη{>τό 

σύστημα δομής τον πολιτισμού. » Μεταξύ αυτών, άντιτιθεμένων πρός άλλη· 

λας, άποκαθίσταται «κλίμα συμβιώσεως». Ανήκουν αμφότεραι «εις τήν 

αυτήν άνθρωπίνην ηλικίαν,» ενεκα τής κοινωνικής των όργανώσεως καί τού 

πνευματικού των βίου (σελ. 155). Άναφερόμενος εΐδικώτερον εις τήν κοι¬ 

νωνικήν δργάνωσιν, δ κ. Οαίιοη λέγει δτι « μετά πολλών αποχρώσεων και 

ιδιοτυπιών, ή Βυζαντινή κοινωνία εξελίσσεται κατά τόν αυτόν τρόπον, καθ’ 

δν και ή κοινωνία τού Μουσουλμανικού κόσμου» (σελ. 168). «Παρά τάς 
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διαφοοάς των, δεν ΰπάοχει σαφής διαχωρισμός μετα'ξύ τής Μουσουλμανικής 

και τής Βυζαντινής τέ/νης. Άμφότεραι άνταποκρίνονται εις τάς ανάγκας κοι¬ 

νωνιών, αί όποιοι, ώ; εϊδομεν, εξελίσσονται παραλλήλως’ άμφότεραι χρησι¬ 

μοποιούν ανάλογον τεχνικήν» (σελ. 192), κλπ. 

Β' 

Κατά τά ανωτέρω έκτεθέντα, τό Βυζάντιον εμφανίζεται μετά τινων 

αποχρώσεων, άλλοτε έντονωτέρων καί άλλοτε ασθενέστερων ως κράτος ανα¬ 

τολικόν ή και Ασιατικόν, δ Βυζαντινός πολιτισμός ώς πολιτισμός, εις την 

γενεσιν καί τήν διαμόρφωσιν τοΰ όποιου η Ανατολή και η Ασια έπαιξαν 

πρωτεύοντα ρόλον, ώς πολιτισμός παράλληλος των μεγάλων πολιτισμών τής 

Ασίας, τοΐ5 Περσικού καί τοΰ Αραβικού. Οί τάς γνώμας ταΰτας υποστηρί- 

ζοντες προβάλλουν ώρισμένα χαρακτηριστικά, τά όποια δικαιώνουν, ώς νομί¬ 

ζουν, τους ισχυρισμούς των: τήν περί κράτους θεωρίαν και τον δεσποη- 

σμόν, τήν θεωρίαν περί τής Ικ Θεοΰ προελεόσεως τής αΰτοκρατορικής δυνά- 

μεως, τά έξωτερικά σόμβολα τής Ιξουσίας, τήν αΰλικήν Εθιμοτυπίαν, τήν 

εκζήτησιν τής μεγαλοπρεπείας και τής χλιδής, τήν άμφίεσιν Ιν γένει, τήν 

σκληρότητα καί τάς σωματικάς ποινάς, τήν δίαιταν καί τήν έν τή κοινωνίρ 

θέσιν των γυναικών, τήν μαγείαν καΐ τήν άστρολογίαν, τας προληνμεις, άπο· 

ψεις τινάς τοΰ θρησκευτικού καΐ τοΰ μοναχικού συστήματος, τας ροπας τοΰ 

πνευματικού βίου. 
Διεξερχόμενος τις τάς προτάσεις ταΰτας, θά ήδΰνατο Ιν προοψίφ νά 

παρατηρήση δτι ή έννοια τών καθαρών, των οΐονει χα&αροαίμων πολιτι¬ 

σμών είναι έννοια σφαλερά. *Εν αυτή τή φύσει τοΰ πολιτισμού υπάρχει η 

ίδιότης τοΰ επεκτείνεσθαι, τοΰ μεταδίδοσθαι καί εις τον χώρον καί εις τον 

χρόνον. "Ολοι οι μεγάλοι πολιτισμοί, ό Ελληνικός, δ Ρωμαϊκός, δ Ευρω¬ 

παϊκός έδέχθησαν και άφωμοίωσαν παντοΐσ δθνεΐα στοιχεία. Κατα κανόνα τα 

μεγάλα έθνη ανοίγονται εις εΰρείας επικοινωνίας, άσκοΰν και δέχονται επι¬ 

δράσεις, είναι δέ τοσοΰτφ μεγαλύτερα ή δημιουργική καΐ πλαστική των ΐκα- 

νότης καθόσον είναι μεγαλύτερα και ή δεκτικότης και ή αφομοιωτική των 

δΰναμις. 
Ύπό τόεΰρΰτερον τοΰτο πρίσμα βλέποντες τά πράγματα, συνομολογόΰμεν 

οτι τό Βυζάντιον εδέχΟη ανατολικός επιδράσεις.Άναμφιοβητήτως ή προσφορά 

τής Ασίας, διά διαφόρων αρτηριών και αγνώστων ατραπών, έφθασε μέχρι 

τής Κο)νσταντινουπόλεως. Ίδέαι και άνθρωποι, θεσμοί και τεχνοτροπιαι μοι- 

ραίως ήχθησαν μέχρι τής φωτεινής πόλεως τοΰ Βοσπόρου, ένθα συνετελέσΟη 

ή Βυζαντινή σΰνθεσις. Πρέπει πάντως νά σημειωθή ότι πολλαΐ τών ανατο¬ 

λικών επιδράσεων, αι όποίαι κατά τήν γνώμην ιστορικών τινων συγγραφέων 

διακρίνουν τον πολιτισμόν τοΰ Βυζαντίου από τοΰ τής Αΰσεως, διωχετεύθη- 
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σαν εις τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν διά τής Ρώμης, διά του συγκρητι¬ 

σμού της, διά τοΰ Ρωμαϊκού πολιτισμού, τή; κρηπίδας ταΰτης τοΰ πολιτι¬ 

σμού τής δυτικής Ευρώπης*. 

•Αλλά ίΐαί αύιοί οί δροι ’Ανατολή και ίνατολιπος έχουν αναχκην προσ- 

διορισμοΟ. 'Ος παρειήοησεν δ παιήο Ρααΐ ΡεεΙβΓε, οί ρροι οδίοι « δηλουν 

ρευστήν τινα πραγματικότητα, τής οποίας τά δρια είναι αβέβαια». Κατα τον 

Ερευνητήν τούτον, άσχολοΰμενον. ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, περί τήν προελευ- 

σιν τής Βυζαντινής 'Αγιογραφίας. 0 περιληπτικός δρος ^Ανατολή «^δηλοι 

τους πληθυσμούς, τάς γλώσσας και τήν παιδείαν ενίων περιοχών, τας οποίας 

έν μέρει εκάλυψεν 0 Ελληνικός πολιτισμός, άλλά τάς οποίας^δέν άπηλΛοτριω- 

σε τών φυλετικών αυτών χαρακτήρων Νοούνται δέ τοιαΰται ή Αίγυπτος, 

ή Συρία καί ή Μεσοποταμία, ή Αρμενία μετά τής Ίβηρίας. *Από τής ήμε- 

τέρας άπόψεως δ δοισμός οΰτος τής ^Ανατολής φαίνεται στενός, Ιν δε ταις 

μνημονευθείσαις χώραις θπάρχουν στοιχεία, άηνα άδιστάκτως προσαρτωνται 

είς τόν Ελληνικόν και τον Βυζαντινόν πολιτισμόν. "Οθεν, δμιλουντες^ περί 

Ανατολής καί άνατολικών ροπών Ιν γένει, είς τάς ώ; άνω γεωγραφικας καΐ 

πολιτιστικάς περιοχάς περιλαμβάνομεν καί δυο μεγάλους πολιτικούς καί πνευ¬ 

ματικού; συγκρητισμούς, τόν Περσικόν και άκολούθω; τόν Αραβικόν- ^ 

Περαιτέρω, πριν ή έλθωμεν είς τήν Ιξέτασιν τών άπασχολούντων ήμας 

προβλημάτων, είναι άνάγκη νά ίδωμεν τήν « Βυζαντινήν θεωρίαν », νά ϊδω- 

1 Δ. Ά. Ζακυ'&ηνοΟ, Βυζάντιον. Κράτος καί κοινωνία. Ιστορική έπισκό- 

πησις, Ιν Άθήναις, 1951, σελ. 39. , ι ^ ι>ττ 
2ρ&υ1 ΡεβΙστε, ΟτΙδηΙ: Β^ζ&ηοβ. Γ^β ίΓβίοηόδ οησηΐ&ΐ <3ε 1 Ηβ^ιο- 

2Γβρ1ιί€ δγζαηΐΐπθ. 8ιιΐ58ΐό1& 26, έν Βρυξέλλαις, 1950, σελ. 8 κέ. 

Βλέπων χό θέμα άπό τής άπόψεως τής τέχνης, ό Ρ &υ 1 Ι,βηιεΓίβ, Ι.β δίγΐε 
ί,γζΒπϋη, Ιν Παρισίοις, 1933, σελ. 31 κε., διακρίνει κατά τόν τέταρτον και^ τον 
πέμπχον αΙώνο δύο «ζώνας», των όποιων κύριον γνώρισμα είναι ή γειτνιασις η μη 
χής θαλάσσης. Ή πρώτη, ή Ελληνική ζώνη, περιλαμβάνει, πλήν της Ελλάδος, τας 
ηαραθαλασσίας χώρας τής ανατολικής Μεσογείου καν τάς πόλεις, τας κείμενος επι 
τών μεγάλων αρτηριών, οδών ή κοιλάδων, τού εσωτερικού. Έκει ανεπτυχθη η καλ¬ 

λιτεχνική χοινή, είδος κοινής γλώσσης, ή όποιο ΰπέστη μέν σπορσδικως τοπικας 
Επιδράσεις, παρουσιάζει δ’ ούχ ήττον όμοιομορφίαν. Ή δευτέρα ζώνη αποτελεααι 
έχ τών μεσογειακών τμημάτων της Βαλκανικής χερσονήσου καΐ τής Μικρας Ασισς, 

Ικ τοΰ Εσωτερικού τής Συρίας καί τής Αίγύπτου, έκ τής Μεσοποταμίας, της Αρμέ- 

νίας καί τής Περσίας. Έν άντιθέσει προς τάς πρώτας, αί χώραι τής δεύτερος ταυχης 
ζώνης δεν παρουσιάζουν ενότητα. Τό κοινόν αύτών χαρακτηριστικόν είναι οτι 
άνχέστησαν είς τήν Επίδρασιν τοΟ Ελληνικού πνεύματος καί τής Ελληνικής Τέχνης 
και δτι τούναντίον ύπέστησαν βαθεϊαν τήν Ιρανικήν ή Σημιτικήν ροπήν. Εννοείται 
ότι μεταξύ των δύο τούτων ζωνών δέν υπάρχουν πάντοτε άπόλυτα^ ορισ, διότι αλλα¬ 

χού ή Ελλάς είσεχώρησε βαθύτερον πρός τό εσωτερικόν, άλλαχοΰ ή Ανατολή προεβη 
μέχρι τής θαλάσσης. Ό Ιδιάζων ούτος τρόπος καθορισμού τής έννοιας τής Ανατολής 

έπΐ τή βάσει πολιτιστικών τεκμηρίων είναι άξιος προσοχής. 



374 Διον. ’Α. Ζακυθηνοΰ 

μεν εν αλλοις λόγοις τί εδοΕαζον καΐ επρέσβευον περί πάντων τούτων αυτοί οι 

“Έλληνες των μέσων χρόνων. Οί Βυζαντινοί έδεώρουν εαυτούς μοναδικούς 

επιγόνους και συνεχιστάς της Ρωμαϊκής παραδόσεως. Ήσαν Ρωμαίοι και 

Αύσονες, τδ δέ κράτος των Ρωμαϊκόν. Πας ήγεμών, αντιποιούμενος την ιδιό¬ 

τητα και την προσηγορίαν τού Ρωμαίου αύτοκράτορος, ήτο εις τά δμματά των 

σφετεριστής. “Ό9εν οΐ Βυζαντινοί διέστειλαν αείποτε εαυτούς από των άλλων 

λαών τής Ανατολής και τής Δυσεως. Αί ξέναι επικράτειαι, μετά των όποιων 

ήοχοντο άναγκαίως εις επαφήν, ετάσσοντο εις κλίμακα ιεραρχίας, η οποία 

είναι εζόχως χαρακτηριστική των κρατουσών περί οίκουμενικότητος αρχών*. 

Κατά τά άλλα, και έναντι τής Ανατολής καΐ έναντι τής Δυσεως οί 

Βυζαντινοί συνεχίζουν την πυλαιάν άντί?.ητΙ>ιν περί τής διαφοράς μεταξύ 

“Έλληνος και Βαρβάρου*. *Αλλ* ή στάσις των έναντι τής “Ανατολής υπήρξε 

πάντοτε σαφής: ή “Ανατολή, τά ανατολικά και “Ασιατικά κράτη, οί ανατολι¬ 

κοί πολιτισμοί άπετελουν κόσμους άλλοτρίους καΐ άντιπάλους. Άνάγκαι πολι- 

τικαί έπέβαλλον τήν Ιπικοινωνίαν μετά τών λαών τούτων τής “Ανατολής, πάσα 

δμως μετ’ αύτών συμβίωσις ή συνδιαλλαγή εκρίνετο άδύνατος. "Οτε δ χαλί* 

φης Α1 · Μμηιοαη (813 ■ 833 ), πειρώμενος νά προσέλκυση είς τήν αυλήν του 

τον Λέοντα τδν Φιλόσοφον ή Μαθηματικόν, προσέφερεν εις τον αύτοκράτορα 

Θεόφιλον μεγάλας ποσότητας χρυσού και άΐδιον ειρήνην, οΰτος ήρνήθη νά 

έπιτρεψη τήν άποδημίαν τού φιλοσόφου, λέγων δχι είναι « άλογον το οίκεΐον 

δούναι Ιτέροις καλόν καΐ τήν τών δ'ντων γνώσιν έκδοτον ποιήσαι τοϊς εδνεσι» 

(είς τούς ξένους, τούς μή άνήκοντας είς τήν χριστιανικήν κοινότητα), τήν 

τών δ'ντων γνώσιν, «δι’ ή; τό “Ρωμαίων (τών Βυζαντινών, τών Έ^Αήνων) 

γένος ·θαυμάζεταί τε καΐ τιμάται παρά πάσιν»*. 

"Ετη τινά ενωρίτερον, τφ 827, δ αυτοκράτωρ τού Βυζαντίου Μιχαήλ δ 

Β' στέ?Αει πρός τον εν τή Δύσει συνάδελφόν του Λουδοβίκον τον ευσεβή τά 

ε'ργα του Ψευδό - Διονυσίου τού Αρεοπαγίτου ^ Τά δύο περιστατικά, άναφε- 

ρόμενα εις τήν αυτήν εποχήν, χαρακτηρίζουν δύο διαφορετικας στάσεις έναντι 

τού εξω κόσμου. Παρά τάς ύφισταμένας αντιθέσεις, είτε διειρέροντο είτε 

^Ο. ΟδΙΓΟϊΟΓδΙίγ, Βίβ ίιγζ&ηΐίπΐεοΐΐθ 8ί:&3ΐ6ηΐ3ΪβΓ3ΓθΙιίβ. εν δβηιί- 

Π3ΓΪΙΙΠ1 Κοη(331^ον^3ΐ^ΐί^π, τόμ. 8 (1936), σελ. 41 κέ, ΡΓ3.ηζ ΒόΙκε*·, Βΐβ 
« ΚαηιίΠβ <36γ Κοπί^β *■ ίαι Μΐί;Ιθΐ3ΐΐ€Γ : Βγζβηζ ιιπά άίβ βιίΓορδίδοΙιβ δίΕΕίσπνρεΙΙ, 

1953, σελ. 34 κέ. 
^Νοηπίΐη Β&γηβδ, ΤΙιε Ηεΐΐεηίδίΐο Οίνίϋδ&ίίοη 3ηά Κοιηε : 

Βγζ&ηΙίηβ δίχιάΐεδ ππά ΟίΙιεΓ σελ. 20 κε. 

^ Τά μετά τον Θεοφάνη, σελ. 190 ( Βοηη ). 
^Ρταηζ Βδίρετ, Κ.εβ:εδΐ6η άεΓ ΚδίδβηΐΓΐίυπθβπ άεδ οδίΓοηιίδεΙιεη 

ΚείοΙιεδ, άριΟ·μ. 4(!8. Η. Οπιοηί, Μ&ηυδοπΙ; άεδ (Ε^αντεδ άε 8. Βεπγδ ΓΑΓέο- 

Ρ3βί1ε εηνογβ άε ΟοηδίΗηΙΐπορΙε ά Βουΐδ 1ε ΒέΙ^οηπΕΪΓε, έν Κβνπε άεδ έΐαάεβ 
^Γεοςιιεδ, τόμ. 17 ( 1904 ), σελ. 230 κέ. Πρβλ. Ρ. Βοΐ, ΟΙατ. ΡίΐείεΓ, Ργ. 

Οδπδΐιοί, ΗίδίοίΓε άυ Μογεη τόμ. Α', σελ. 628. 
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ίονοντο ίΙ= Φίλ^άς σχέοΒ.ς μετ’ αδεών, οί Βοζαντ,νοι α^εβλεπον προ; τοος 

ϋοΐίδς ε.α1 ίοδ; ήγεμόνας τής χρεσηαν..Π5 Α™™-: 
εΐ/ον δηλονότι τήν ουνείδησιν οη συνεδέονεο μει αυιων δια σιεγοταιων 

δεσμών πολιτικής και πνευματικής ουγγενείας. _ 
Τά έ=ής καταχωοιζόμενα και Αναλυόμενα κείμενα διαφωτίζουν, μεταξύ 

βίμον, τό ψυχολογικόν τούτο 9έμα. Έφιοτώμεν έν πρώτοις την προσογην 
του Αναγνώστου έπί τού δεκΑτου τρίτου κεφαλαίου του « Προ; τον ίδιον 

υίόν -Ρωμανόν, έργου τού Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου^ Εν 

μακρϊ παρεκβάσει δ συγγραφεΰ; δμιλεΐ περί τών συνοικεσίων μεταξύ του 

αΰτοκρΑτοοος καί τών μελών τού αότοκρατορι^ΰ οικου και ξένων εθνω . 
Παοατηοετται γενικώς ο"τι έκαστον έβνο; « διάφορά ε,ον εΟη και διαλλατ^ 

,ονίας νόμου; τε καί θεσμούς οφείλει τά οικεία κρατυνειν και απο του 

αΰτοΰ έθνους τάς πρός Ανάκρασιν βίου κοινωνίας ποιεισθαι 

-Ωσπερ γάρ ε"καστον ζφον μετά τών δμογενών τας ™ 
καί έκαστον έθνος ούκ Ιξ Αλλοφύλων καΐ Αλλόγλωσσων, Αλλ έκ των ομογε· 

Γών τε καΐ δμοφώνων τά συνοικέσια τών γόμων ποιεΤσθαι »9εστηκεν 

δίκαιον.. "ΟΟεν, έάν ποτέ έθνος τι «τών Απιστων τούτων 
Ιπιζητήση «συμπενθεριάσαι μετά τού βασιλέω; Ρωμαίων», δφειλει δ βασιλεύς 

Γά Αποκροόσ/τήν τοίαΰτην παράλογον αϊ,τησιν, λέγων δτι υπάρχει «_παραγ· 

γέλια καΐ διάταξις Φοβερά καΐ Απαραποίητος » του 
λου «τού μηδέποτε βασιλέα 'Ρωμαίων συιιπενθεριασαι μετα έθιου, παρηλ 

λαγμένοις καί ξένοις έθεσι χρωμένου τής 'Ρωμαϊκης καταστασεω: μαλιστα 

δέ ΑλλοπΙτου καί Αβάπτιστου, εί Μ έ^ετά /τόνων των Φρα,κων τουτου 

γάρ μόνους ΐπεξείλετο 6 μέγας έκεΐνος Ανήρ, Κωνσταντίνος δ άγιο 8τ και 
Ιότός τήν γένεσιν Από τών τοιοότων έσχε μερών, ώ, συχχενετας καί ίττ,/τετ- 
ξΐας ηολλής τνγχανούσης Φράγκοις τε καΓΡωμαιοις^ . ^ 

Τά προβλήμ<αα. τά δποϊα προέχυψαν έκ τού Σχίσματος των Εκκλη- 

οιών. τών Νορμανδικών έπιδρομών καΐ άκολούΟως εκ των Σταυροφοριών, 

κατέστησαν, ως ήτο φυσικόν, δυσχερείς τΑς μετά τη_ς Δυσεως ^ 

Ακολουθίαν παρά τοϊς Βυζαντινοΐς συγγραφευσι της εποχής δυσμενέστατη 

επικρατεί γνώμη περί τών Λατίνων καθόλου. "Ομως, ιδιφ κατα την κρι- 

σιι,ον ταΰτην περίοδον, και παρά Λατίνοις καί παρα Βυζαντινοΐς ^ 

ίπήρξεν ή πεποίθησις δτι οί χριστιανικοί κόσμοι της Ευρωπης απαρτιζουν 

κοινότητα καί δτι Αμφότεροι υπέχουν τήν ευθύνην τής αμυνης του Ευρωπαι- 

τοΰ Π ο ρ φ υ ρ ο γ ε ν ν ή τ ο υ, Πρός τόν ϊδιον υίόν 

'Ρωμ«νόν 13, 106 κέ. : Οοπδίαηίΐηε Ροτρ1ιγΓθ@:€πΐϊη3 Βε 3άΐΏΐηΐ5ΪΓ3ηάο 
ί!δ ^7Μο^3V^3^].-Κ. I. Η. Τ^ηΗπ3. έν Βουδακέατη, 1949, σελ. 70 κε. Πρβλ. 
ΡΓ3ηζ ΒοΙε^γ, Επγορ^η ΟεεΪΕΐΙΙιιη^ ίιη 8ρΪ6§ε1 άεΓ ΡΓαπΙίιεαΙι - Ι^γζμηΕι- 

Λ Α.Βείη^ηάεΓΒείζηη, άε3 9- ;.ΡΛααάεΓί3 : Βγζ.ηζ πηά άιε ευΓορ.ΐΒοΚε 

δΐϋίβηννεΐΐ, σελ. 286. 



376 Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ 

κοΰ χώρου. *0 αυτοκράτωρ Μιχαήλ Ζ' δ Δοΰκας, έν τφ προς τον Ροβέρτον 

Γιακάρδον χρυσοβούλλφ του 1073/1074, το όποιον είναι εργον του Μιχαήλ 

του Ψελλοΰ, γράφει προ; τοϊς άλλοις και τά εξής* « διδάσκουσι γάρ με αΐ 

ιερατικαί βίβλοι καΐ αι αληθείς ίστορίαι, οη μία τίς εστιν αρχή και ρίζα 

ταΐς καθ’ ήμάς ήγεμονίαις και ώς ό αυτός σωτήριος λόγος άμφοτέραις έφή- 

πλωται... Ουκοϋν άτοπον και αλόγιστον τους κατά την ευσέβειαν συνημμέ¬ 

νους καΐ συνηομοσμένους κατά την του γένους κοινότητα διηρήσδαι και κατά 

την τής γνώμης ετερότητα καί όμονοοΰντας περί τά μείζονα, ετερογνωμονείν 

περί τά έλάττονα, και στασιάζειν προς άλλήλους^ περί των εν άμφοτέροις 

ηγεμονιών, ενα καί τον αυτόν Θεόν ηγεμόνα ίτροστησαμένους των οικείων 

άρχών' τούτο γάρ ούδέν ετερόν εστιν ή κατατομή του αύτοΰ σώματος καΐ 

των οίκειοτάτων μελών σπαραγμός καί διαίρεσις»^ "Ετη τινά βραδΰτερον, 

τφ 1097, δτε ή άντίθεσις μεταξύ Σταυροφόρων καί αύτοκράτορος είχε φθά- 

σει εις τό επικινδυνότερον σημεϊον, ό Ά?.έξιος δ Κομνηνός έδίσταζε νάε?ν.θπ 

είς ανοικτήν ρήξιν μετά των Λατίνων, « τον Ιμφνλι,ον παρεκκλίνων φόνον »®· 

ήτο δέ φόνος ίμφύλίος δ φόνος τών Σταυροφόρων τής Δΰσεως. 

Οΰχ ήχον χαρακτηριστικόν είναι καί τό άκόλουθον κείμενον. *Ελήφθη 

τούτο Ικ τού δευτέρου κατά Λατίνων λόγου, τόν όποιον Ιγραψεν δ Γεώργιος 

Άκροπολίτης περί τό Ι'τος 1257. Αιτιώμενος τούς Λατίνους καί πρός αυτούς 

στρεφόμενος λέγει* «τί τόν κοινόν διαλύομεν σύνδεσμον; τί τό πνευματικόν 

σχοινίον τό ήμάς συνάγον Ικτέμνομεν; τί τήν τρίπλοκον σειράν ού διαφυ· 

λάττομεν, καθώς ήμΐν παραδέδοται; Τούτο γάρ ού ψυχών μόνον υπήρχε 

συναπτικόν, αλλά καί σωμάτων συνεκτικόν. Έξ δτου δέ διατέτμηται φθόνιρ 

Σατάν τού άρχήθεν τοϊς ήμετέροις βασκ''^ίνοντος, δσα καί οΐα εποίει κακά! 

*Ως έοικε γούν τής άρχαίας ήμετέρας άγάπης ούκέη έχετε μνήμην, ώ Ιτα¬ 

λοί. Εϊ γούν Ιν λήθη ταύτης γεγένησθε, εγώ ταύτης ΰμας άναμνήσαιμι. 

Ούκ άλλα άττα τών εθνών είς τοσαύτην προέβη τήν ομόνοιαν καί τήν σύμ¬ 

πνοιαν ώς Γραικοί τε καί Ιταλοί. Καί εικότως· εκ Γραικών γάρ τοϊς 

Ίταλοΐς καί αί ?.ογικαί επιστήμαι καί τά μαθήματα. Κάντεύθεν, ϊνα μή 

^ Πι&ανον φαίνεται δη ενταίίθσ ό Ψελλός εΧχεν ύ.τ’ δψιν χωρίον τής « Πολι¬ 

τείας » τοΰ Πλάτωνος (Ε, 470), ένθ·α ό φιλόσοφος γράφει" «“Ελληνας μέν άρο 
βαρβάροις καί βαρβάρους “Ελλησι πολεμεϊν μαχομένους τε φήσομεν και πολεμίους 
φύσει είναι καί πόλεμον τήν έχθραν ταύτην κλητέον “Ελληνας δέ “Ελλησιν, δταν τι 

τοιοΰτον δρώσιν, φύσει μέν φίλους είναι, νοσεϊν θ’ έν τφ τοιούιφ τήν Ελλάδα και 
οτααιάζην, καί στάαιν τήν τοιαύιην έχβραν κλητέον >. 

2 Κ. Ν Σ άθ·α, Μεσαιωνική ΒιβλιοίΙ-ήκη, τόμ. Ε', σελ. 389. Πρβλ. Ρτ&ηζ 
Βδ1§:βΓ, ϋίβ « Ρ&ηιίΐίε άετ Κδηί^ε » ίπι ΜίΠεΜίετ: Βγζ&ηζ ηπά άίβ ευτο- 

ρβίδοΐιε δί38ίεηνι-θ1ί, σελ. 36- 37, σημ. 3. 

® “Αννα ή Κομνηνή, Ι', 9, 5 και 6 (έκδ. Β. Εείΐ^, τόμ. Β', σελ. 

222-223 ). 
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τοϊς Ιθνικοϊς τούτοις δνόμασι [τών Γραικών καί τών Ιταλών] περιγρα- 

φωνται, τή πρεσβυτέρφ 'Ρώμη ετέρα νέα άντφκοδόμηται, ινα εξ ουτω μεγί¬ 

στων πόλεων, κοινόν εχουσών τούνομα, 'Ρωμιαΐοι παντες κατονομάζοιντο 

καί, ώς τό τής πίστεως κοινόν, ούτως έχοιεν και το τής κλησεως. Καί ως 

έκ Χριστού ταύτό τό τιμιώτατον έλαχον ονομα, ουιω και το εθνικόν αυτοϊς 

επηγάγοντο- Καί πάντα δέ τά άλλα υπήρχε τούτοις κοινά, άρχαί, νόμοι, 

λόγοι, βουλαί, δικαστήρια, αυτή ή ευσέβεια, ούδέν δ τι μή κοινόν Τωμαίοις 

τοϊς παλαιοτέροις καί νεωτέροις. Άλλ’ ώ τής μεταβολής! είς εχθιστον άγαν 

τά τής προτέρας σύμπνοιας κατήντηκε, καί καθώς επερισσευομεν τή φιλιφ, 

ούτω δή ύπερπερισσεύομεν καί τφ μισείΕίναι εξοχως σημαντικόν οτι 

τήν συγγένειαν καί τήν δμόνοιαν δ Ακροπολίτης στηρίζει ουχι επι τής 

δυνάμεως καί τής ενιαίας πολιτείας, αλλ Ιπι τής κοινοτητος . τής πιστεως, 

τού δικαίου, τών πολιτικών θεσμών, τής παιδείας καί τοΰ πολιτισμού. 

Θά ήδύνατό τις νά μηκύνη επί τού θέματος τούτου τόν λόγον, άναφέρων 

καΐ άλλα κείμενα, άτινα κατά τόν δέκατον τέταρτον καί τόν δέκατον πέμπτον 

αΙώνα καθίστανται πυκνότερα, πρός τοϊς άλλοις δέ καί τά χαρακτηριστικώ- 

τατα έργα τού Δημητρίου Κυδώνη, Τούτο δμως δεν δυναται να άποτελέση 

άντικείμενον τής παρούσης μελέτης. Τά παρατεθέντα χωρία, Ικ διαφόρων 

ληφθέντα Ιπο'/ών, Ικανώς, νομίζομεν, διαφωτίζουν τήν στάσιν τοΰ Βυζαν¬ 

τίου Ιναντι τής Δύσεως. 

Γ' 

Ερχόμενοι νύν είς τήν μελέτην τών άντικειμενικών συντελεστών, λέγο- 

μεν δτι αύτη, άποτέμνουσα πάντα τά επιφανειακά στοιχεία, δφείλει νά 

χωρήση κατά τάς μεθόδους, αϊηνες ϊσχυσαν Ιν ταϊς κοινωνιολογικαΐς επι- 

στήμαις. Κατά ταύτα ή σπουδή, ή άξιολόγησις καί δ γενικώτερος χαρακτη¬ 

ρισμός τών διαφόρων εκδηλώσεων τοΰ Βυζαντινού βίου πρεπει νά στηριχθοϋν 

επί τής ανατομίας τής πολιτείας, τής κοινωνίας και τού πολιτισμού, διεξα¬ 

γόμενης καί εν συναφείφ πρός τό παρελθόν καί εν συναφειφ προς ομοειδεϊς 

πολιτείας, κοινωνίας καί πολιτισμούς. Είναι επομένως ανάγκη νά γίνη ενταύθα 

βραχύς λόγος περί τής κρατικής θεωρίας καί τής συγκοοτήσεως τού Κράτους, 

περί τής δομής τής κοινωνίας καί περί τού πνευματικού καθόλου βίου, περί 

τής παιδείας, τής διανοήσεως, τής Λογοτεχνίας καί τής Τέχνης. 

Ό I. Β. ΒιΐΓ7 ειπεν δτι τό «Βυζαντινόν Κράτος ουδέποτε έλαβε τήν 

αρχήν»* καί δτι τό Ρωμαϊκόν, μεταμορφωθέν εις Βυζαντινόν, «δεν μετε- 

1 Γεωργίου τοΰ’Ακροπολίτου, Λόγος δεύτερος περί τής έκ πατρός 

χοϋ αγίου πνεύματος έκπορεύσεως : ΟβοΓ^ίί ΑοΓοροΙίΙκ Ορετα, εκδ. Α. Ηεϊδβη· 

Βετε, τόμ. Β', σελ. 64. 
8 Β. Βυτγ, Α ΗίεΙοΓγ οί ίΐιε Εδίετ Βοπι^η ΕιηρΪΓε, α' έκδ., τόμ. Α’ 

(1889), σελ. V. 
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βλήθη εις άλλο ά?Χ είς εαυτό » (ίί άιά ηοί οΐι^πβ^ε ΐπίο Βπγ 

ο1;Η0γ ΕϊηρίΓβ ΐΗ^η ίϋ50ΐί)^ Ή τοιαΰτη μεταβολή καΐ εξέλιξις του Βυζαν¬ 

τίου, του κράτους καΐ τοΰ ίτολιτιαμου, θα τ)5υνατο να τταραβληθή προς 

πυραμίδα. Ή βάσις ήτο εύρυτάτη και σύνθετος. Καθόσον το οικοδόμημα 

ανυψοΰτο, επί τοσοΰτον Ιστενουτο. Κατά την εποχήν, καθ’ ήν δλως συμβα- 

τικώς τοποχθετοΰμεν την αφετηρίαν τής Αυτοκρατορίας (324 η 39δ), αυτή 
άπετέ?ιει πολΰπ?^ευρον πολιτικήν, κοινωνικήν καΐ πνευματικήν πραγματικό¬ 

τητα. Τό επικρατούν εν αυτή σχοιχεΐον ήτο ή ιδέα τοΰ Κράτους, αυτή ή 

κρατική Ισχΰς. Εις ταΰτην ΰπετάσσοντο πάντες οί άλλοι ετερότροποι καΐ 
ενίοτε άντιτιθέμενοι προς άλλήλους συνθετικοί συντελεσται και αυτή παρείχε 

τήν συνοχήν. Έτεροτρόπους και ενίοτε άντιμαχομένους προς άλλήλους παρά¬ 

γοντας συνίστων ή γεωγραφική διαμόρφωσις, ή κατανομή των ζωνών τοΰ 

κλίματος, τό άνθρο)πηΌν στοιχεϊον, εξεταζόμενον απο εποψεως εθνολογικής, 

αί πολιτιστικαί παραδόσεις, αί ψυχικαί Ιδιοσυστασίαι, αι κοινωνικά! δομαί 

καΐ ίεραρχίαι, αι θρησκεϊαι. 
Όρμώμενον Ικ τής εΰρείας ταΰτης βάσεως, τό Βυζαντινόν Κράτος 

συντεΡ.ούντων καί τινων βιαίων γεγονότων, ώς ή Αραβική Ιπέκτασις κλπ. 

επέτυχε σύν τφ χρόνφ νά συγχωνεΰση τά άντιτιθεμενα στοιχεία, να διαλλσξη 

τάς έκ διαφόρων σημείων άσκουμένας ροπάς και νά άπαρτίση Ιδιότυπους 

μορφάς κρατικής παραδόσεως καΐ ίδιον πνευματικόν, βιον. Χρονικώς ή μετα- 

μόρφωσις αΰτη τοποθετείται εΐς τον κρισιμώιαχον έβδομον αιώνα, αΐ όριστι* 

καΐ δμως άποκρυσταλλώσεις πρέπει νά άναζηιηθοΰν μετά τήν Είκονομαχίαν, 

ήτις άποτελεΐ μεγίστην κρίσιν τής Βυζαντινής συνειδήσεως. Διά τής άπλου- 

στευσεως των συνθετικών του στοιχείων τό Βυζάντιον κατέστησε μάλΔον εκ· 

δη?να τά καίρια χαρακτηριστικά, τά όποια διά τής Ιςελίξ'^ως θά δώσουν τόν 

δεσπόζοντα τόνον εΐς τόν Βυζαντινόν §ν γενει πολιτισμόν. Υπήρξαν δε ταΰτα 

τό αποτέλεσμα τής συναντήσεως καΐ τής αμοιβαίας Ιπιδρασεως δυο μεγσλνων 

ιστορικών παραδόσεων, τής Ελληνικής και τής Ρωμαϊκής, εις ας ό Χριστια¬ 

νισμός παρέσχε τάς δυνάμεις τής συνοχής και τής διαλλαγής. Ή συνάντησις 

των τριών τούτων μεγίστων ιστορικών πραγματικοτήτων και πνευματικών 

δυνάμεων συνετέλεσεν εις τό νά μεταμορφωθή το κράτος ισχύος, οπερ ανη- 

γειρεν ή οργανωτική μεγαλοτρυΐα τής Ρώμης, επόμενης εις Ελληνικά και 

Ελληνιστικά πρότυπα, εις κράτος πολιτισμού, κατά τήν άξίωσιν τής Ελλη¬ 

νικής παραδόσεως. 
ΕΙδικώτερον οί πολιτικοί και οί διοικητικοί θεσμοί τής μεσοχρονίου 

Έλ?ιηνικής Αυτοκρατορίας ώρμήθησαν άπο τοΰ μεταγενέστερου Ρωμαϊκού 

Κράτους, ώς τούτο διεμορφώθη κατά τόν τρίτον ?ιηγοντα και τον τέταρτον 

άρχόμενον αιώνα διά των μεταρρυθμίσεων τοΰ Διοκλητιανοΰ καΐ τοΰ Κων- 

ί Β. Βυτγ, δείεοϊεά Εδδ&γε, Οαπιδηθ^ε. 1930, σελ. 218, 
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σταντίνου. Κατά τόν μακρόν βίον του. τό Βυζάντιον, παρά τό επικρατούν 

έν τή πολιτική καταστάσει συντηρητικόν πνεύμα, άνεκαίνισε τό διοικητικόν 

αΰτοΰ σύστημα. Ουσιώδεις μεταβολαΐ επηνέχθησαν εις αυτό κατά τον έβδο¬ 

μον και τόν ενδέκατον και δωδέκατον αΙώνα, ακολούθως δε κατα τους υστά¬ 

τους χρόνους. “Ομως κατά βάσιν 0 διοικητικός αυτοϋ οργανισμός παρέμεινε 

μέχρι τέλους ακόλουθος προς τά Ρωμαϊκά πρότυπα και προς τήν παράδοσιν. 

Αί πλεϊσται των έπενεχθεισών τροποποιήσεων, αίτινες υπήρξαν μάλλον τό 

αποτέλεσμα βραδείας και αφανούς προσαρμογής ή ?.ε?ιθγισμένων μεταρρυθμί¬ 

σεων, συνίσταντο εΐς τήν παρακμήν και τόν άφανισμόν ή τήν άχρήστευσιν 

παλαιοτέρων θεσμών. Ουχΐ σπανίως τήν θέσιν τούτων κατελάμβανον, προα- 

γόμενοι εκ τής άφανείας, θεσμοί τέως εξηρτημενοι εκ τοΰ εις παρακμήν 

περιπεσόντος παλαιοτέρου θεσμού. Διδακτικώτατον παράδειγμα παρέχει ή 

ίστορία δυο έπιφανεστάτων κρατικών ίιειτουργών, τοΰ Μ3.£ί5ί:6Γ ο££ίοίοηιηι 

και τοΰ λογοΗχον τον δρόμου. Ώσαΰτω; διά τόν άνακαινισμόν τοΰ κρατι¬ 

κού συστήματος τής διοικήσεως ή Αθιοκρατορία έπαναφέρει εΐς τήν ζωήν 

θεσμούς καΐ μεθόδους, των όποιων ή προελευσις είναι αναμφισβητητως 

*Ελληνιστική. 
Περαιτέρω ή μελέτη τοΰ πολιτικοΰ καθεστώτος τοΰ Βυζαντίου, τής περί 

κράτους και Ιξουσίας θεωρίας και αύτοϋ εν γενει τοΰ ήθους τής πολιτείας 

θά άπέβαινεν Ιξόχως διαφωτιστική τών άπασχολοΰντων ήμάς προβλημάτων. 

*Η περί Ιξουσίας θεωρία τών Βυζαντινών Ιρείδεται επί τινων θεμελιωδών 

ιστορικών και ήθικών συντελεστών: επί τής Ρωμαϊκής παραδόσεως καΐ επί 

τής ιδέας τής πραγματοποιήσεως εν τφ κόσμφ τής τελείου ηόλεως, κατά την 

Άοιστοτέλειον εκδοχήν, τής ιδεώδους πολιτείας, δια τής προνοίας, τής ευερ¬ 

γεσίας, τής φιλανθρωπίας, τής εύσεβείας καΐ τοΰ δικαίου. Ή ευεργεσία είναι 

Ικ τών « σκοπών » τής βασιλικής δυναμεως ® ηνικα τής ευεργεσίας εξατο* 

νήση, δοκεϊ κιβδηλεΰειν κατά τούς παλαιούς τόν βασιλικόν χαρακτήρα 

Διά τούτο ό αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου, άπο?^υτος μονάρχης ουχι όμως κατα 

κληρονομιάν, αντλεί τήν εξουσίαν από τοΰ θειου, είναι « εικων ζώσα Χρι- 

στοΰ και εμ'ψυχος^^, είναι φιλόχριστος, θεοπροβλητος, θειοτατος. Περιβάλλε¬ 

ται διά τής αύλικής εθιμοτυπίας και τυγχάνει τών ύψίστων τιμών' δμως 

ενωρίτατα ήτόνησεν ή λατρεία, ή προς τόν Ρωμαϊον αυτοκρατορα απονεμο- 

μένη, ώς άνχιβαίνουσα προς τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν. Άντ* αυτής συν 

τφ χρόνφ κατίσχυσεν ή ιδέα δτι δ βασιλεύς είναι δ επίτροπος τοΰ Θεοΰ επί 

χής γης, « οία μενά?^ου βασιλέως [τοΰ Θεοΰ] ύπαρχος», ώς ελεγεν ήδη δ 

Ευσέβιος ό Παμφίλου Ώς τοιοΰτος, κατά θείαν νεΰσιν προεξάρχει τών 

1 Επαναγωγή, Β', γ': Ίω. καΐ Π. Ζέπου, ^ι13 θΓ$οοΓοιη&ηιιιιι, τόμ. Β', 

σελ. 241. 
8 Πρβλ. ΝθΓΠ3&η Β&γηβδ, “Ενθ·* άνωτ., σελ. 48. 
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άν·(^ρωπίνων καί υπηρετεί είς την προανωγήν της « εμπιστευθείσης παρά του 

Θεοΰ πο?νΐτείας» 'Ως εκ τούτου εγεννήθη έν τφ άνωτάτφ πολιτικφ Οεσμφ 

καί πο(ά τις έννοια συγκαταβάσεως και ταπεινώσεως. 

*Η αρχή του Βυζαντινού αυτοκράτορος δεν είναι δυνατόν να ταυτισ&Ο 

μετά του δεσποτισμοΰ τής Άαίας, οΰτε άλλωστε μετά τού πεφωτιαμένου 

δεοποτισμον ((ίεδροίίδπιε έαΐ&ίτέ) τής νεωτέρας Ευρώπης. Έν αύτφ τούϊφ 

τφ κρατικφ δργανισμφ υπάρχουν σώματα πολιτειακά καΐ συντε?.εσταΙ περιο¬ 

ριστικοί τής δυνάμεως του ανώτατου άρχοντας, ή Σύγκλητος, ό Λαός, ή 

Εκκλησία. Έξ άλλου ό αυτοκράτωρ και εν τή νομοθετική αΰτοΰ έξουσίςι 

καΐ έν τή εκτελεστική περιορίζεται υπό του δόγματος, υπό των θείων καΐ 

ιερών κανόνων, υπό τής χριστιανικής καθόλου ήίίικής. Κατά την Επαναγοα- 

γήν, « ΰπόκειται έκδικεΐν και διατηρεΐν δ βασιλεύς πρώτον μέν πάντα τά έν 

τή θεία γραφή γεγραμμένα, έπειτα δέ καΐ τά παρά των Ιπτά αγίων συνόδων 

δογματισΟέντα, έτι δέ και τούς Ιγκεκριμένους Ρωμαϊκούς νόμους». Διό 

«επισημότατος έν δρθοδοξίρ: καί εύσεβείςι οφείλει είναι δ βασι?νεύς και εν 

ζήλφ θείφ διαβόητος»*. 

Αύτοπεριορίζεται ωσαύτως δ αύτοκράτωρ, τούτο μέν διά τής ταχθείσης 

υψηλής άποστολής του άνωτάτου πολιτικού θεσμού, τούτο δέ διά τής Ισχύος 

τού νόμου. Ό Βυζαντινός βασιλεύς είναι «Ι'ννομος Ιπιστασία », δ δέ νόμος, 

«θειον εύρημα», είναι δ πραγματικός κυρίαρχος έν τή πολιτείςι καί Ιν τή 

κοινωνίςι. 'Ως παρετήρησεν δ δίδνβη Καποίηιαπ, « φραγμός είς τήν καθε¬ 

στωτικήν Ιξουσίαν τού αύτοκράτορος, Ισχυρότερος καί μονιμώτερος τής Συγ¬ 

κλήτου καί των δήμων, ήτο τό Δίκαιον. Ό αΰτοκράτωρ ήτο ή πηγή τού 

Δικαίου καί δ'μως κατά τρόπον παράδοξον τούτο παρέμεινεν άνώτερον 

αυτού »*. Σειρά ολη νομοθετικών καί άλλων κειμένων έξαίρει τήν δύναμιν 

τού νόμου έν τή κοινωνική ευταξίςι. Έν τφ προοιμίφ τής ^Εκλογής λεγεται' 

«δ δεσπότης καί ποιητής τών απάντων Θεός ήμών, δ κτίσας τον άνθρωπον 

καί τιμήσας αυτόν τή αύτεξουσιότητι, νόμον αύτφ κατά τό προφητικόν δεδω· 

κώς εις βοήθειαν, πάντα αύτφ τά τε πρακτέα και άπευκτέα δι* αύτού κατέ¬ 

στησε γνώριμα...»* «Και γάρ, λέγεται εν τή ^Επαναγωγή, δ νόμος παρά 

Θεού κατάρχειν τών έν τφ σταδίιρ τής προαιρέσεως άποδυομένων ανθρώπων 

καί μονονουχί βασιλεύειν τής δεξιάς φάλαγγος έχειροτονήθη, ώς μεμαθήκαμεν' 

διό βασιλεύς καί βασιλέων έστίν ανέκαθεν, καΐ βασιλέων ού τών τυχόντων, 

1 Νεαρά 103 [86) τοΰ Ίουσηνιανοΰ, προοίμιον : Ιχδ. Ζ&οΙίΆΐίχ νοπ Ι^ίπ- 

&βη11ι&1, τόμ. Β', σελ. 42. 

2 Επαναγωγή, Β', θ' καΐ ε' : "ΕνΟ·* άνωτ., σελ. 241, 

^δίβνεη Ε.ιιηοίηι&η, Ι,ο. οϊνϊΗε&Τίοη Ι^γζπηίίηε, έν Παρισίοις, 1934, 

σελ. 76. 
* Εκλογή, προοίμιον: Ίω. καΐ Π. Ζέπου, }ιΐ8 ΟτεεοΟΓΟίιι&ηΐϋη, τομ. Β, 

σελ. 12. 
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άλλα τών έν δρθοδοξίρ: καί δικαιοσύνη πάνυ μνημονευόμενων καί άδομένων »’. 

Μεστή υψηλών νοημάτων είναι ούχ ήττον ή Νεαρα τού Κωνσταντίνου τοΰ Θ 

τού Μονομάχου, τού έτους 1045, «επί τή αναδειξει και προβολή τοΰ διδασκά¬ 

λου τών νόμων », έ'ργον τού Ίωάννου τού Μαυρόποδος: « και τίς ετερα φρον 

τίΰ, ποιον έργον ή σπούδασμα βασιλεία μάλλον προσήκον τής περί τους νομούς 

προνοίας; τιμή γάρ βασιλεως κατά τό λόγιον κρίσιν αγαπάν καί δικαιοσύνην 

καΐ κρίμα κατόρθωσις τού θρόνου αύτού απερ άλλως αμηχανον βασιλεΐ προσ· 

γενέσθαι, πλήν εκ νόμου καί διά νομού, δι ου βασι?^εΐς βασιλευουσι και δυνα* 

σται και άρχοντες κυριεύουσι γής... » Εν συνεχειςι ο αυτοκρατωρ, διαστελ- 

λων τήν τυραννίδα από τής βασιλείας, λέγει' « διαφέρειν γάρ τύραννον έν 

τούτφ και βασιλέα, δτι δ μέν (ως δ λόγος) -νόμον εχει τον τρόπον, βασιλεύς 

δέ τό έμπαλιν τρόπον εχει τον νόμον, επιστασίαν μέν έννομον τήν αρχήν 

έπιστάμενος, τής δ’ άρχής σοφόν κυβερνήτην τον νόμον άσπασίως παραλαμ- 

βάνων, δστις εύρημα μέν Ιστι και δώρον Θεού, τέχνη δε και λεγεται και 

πιστεύεται τού καλού τε καί ϊσου, έπανορθούται δέ πάντα τον άνθρώπινον 

βίον καΐ θαυμαστήν τινα τάξιν πρυτανεύει τοίς πράγμασΓ τάξις δέ τό κεφά- 

λαιον, ώς έπος, τών αγαθών, ή καΐ τά έπίγεια συνέχει καί τά ούράνια»®. 

Θά ήδύνατό τιο νά προσαγάγη κοί άλλα πολλά χαρακτηριστικά κείμενα, προς 

τούτοις δέ καί τήν μακράν έπιστολήν τού πατριάρχου Φωτίου πρός τον 

άρχοντα τών Βουλγάρων Μιχαήλ®. 

Έν τή νομοθετική αύτού έξουσί^ δ αύτοκράτωρ περιωρίζετο ού μόνον 

υπό τού δόγματος, τών Ικκλησιαστικών κανόνων καί τής χριστιανική; ήθικής, 

αλλά καί ύηό τής παραδόσεως καί τών γενικών άρχών τού Δικαίου, οίονεί 

ύπ* αύτού τούτου τού νόμου, τοΰ δποίου ήτο ή πηγή. 'Ως παρετήρησεν δ 

Β. Βητγ, ή Ισχύς τού μονάρχου περιωρίζετο υπό άγράφων τινών αρχών. 

« Ό ήγεμών ήτο δ ύπατος νομοθέτης, ήτο δέ ύπεράνω τών νόμων, δοΐαΐυδ 

ΙοβίίΒιΐδ. Δεν υπήρχε δικαστήριον, ενώπιον τού οποίου θα ηδύνατο νά αχθή 

όμως έδεσμεύετο υπό τών άρχών καί τών τύπων τοΰ νόμου, όσης ητο η με- 

γά?.η δόξα τού Ρωμαϊκού πο?νΐτισμού.Ήδύνατο νά τροποποιήση τούς νόμους, 

ηδύνατο νά καθιερώση νέους νόμους, άλλ’ ούδείς αύτοκράτωρ ήμφεσβήτησέ 

ποτέ τήν ύποχρέωσιν νά προσαρμόζη τάς πράξεις του πρός τόν νόμον ή έτόλ- 

1 Επαναγωγή, προοίμιον: Αυιόθι, σελ. 237. 

2 ·Ιω. καΐ Π. Ζέπου, Αύτόΰι, τόμ. Α', σελ. 618 κέ. Δ. Ά. Ζακυθηνοΰ, 

Βυζαντινά κείμενα, έν Άθήναις, 1957, σελ. 157 κέ. 

3 Ίωάννου Βαλέττα, Φωτίου τοΰ σοφωτάτου καί άγιωτάτου πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως ’Επιστολαί, έν Λονδίνφ, 1864, σελ. 202 κε. Δ. Α. Ζακυθ'η¬ 

νοΰ, Αυτόθι, σελ. 112 κέ. Κείμενα δισφωιίζοντα έν γένει τήν πολιτικήν θεωρίαν 
τών Βυζαντινών μετέφρσσεν επ’ εσχάτων και ήρμήνευσεν ό Ετηεδΐ Β&γ1ς6γ, 

δοοϊαΐ ΡοΗΐίοοΙ Τΐιοιίξΐιΐ ία ΒγζδηΙΐυιη ίτοπι )α5ί;ΐηί&η I ίο ίθε ΙαεΤ Ρ&· 

1»ο1ο6α5. Ρ&35&§ε5 ίτοιη Βγζ&πΙίηβ τνηΙεΓδ &αά άοςαπιεηίδ, έν Όξφόρδη, 1957. 
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μησε νά ισχυοισθή δτι ήδΰνατο νά παοίδτι αυτόν. °Άν καΐ θεωοητικως ^το 

ΰπεράνω του νόμου, συγχρόνως εδεσμεΰετο ΰπ* αΰτοΰ, ήτο &11ί§:2ΐΙ;ιΐ8 Ι6§ί1)α3, 

ώς ό Θεοδόσιος δ Β' ρητώς αναγνωρίζει » ^ Μεταξύ των γενικωτέοων αρχών 

τού Δικαίου, ή Επαναγωγή κελεύει « τούς νόμους από των ώς επί τό πλεϊ- 

στον συμβαινόντων ού μην των σπανίως συνάγεσθαι δει... »*, κατά δέ τά 

Βασιλικά « καΐ κατά βασιλέως οΐ γενικοί κρατείτωσαν νόμοι και πάσα παρά¬ 

νομος Ικβαλλέσδω αντιγραφή »·^. Τό αποκορύφωμα των ιδιαζουσών τούτων 

ροπών του Βυζαντινού πολιτεύματος και τής περί εξουσίας -θεωρίας εΰρηται 

εν τφ χρυσοβούλλφ τού Μανουήλ τού Α' τού Κομνηνοΰ τού έτους 1159. 

Έν τφ προοιμίω τού κειμένου τούτου δ αύτοκράτωρ, εξαίρων την σημασίαν 

τού Δικαίου, λέγει δτι πάντοτε κατέβαλε προσπάθειαν, ϊνα κατά τό δίκαιον 

ενεργή. Επειδή δμως τό πλανάσ-θαι εν τή άνθρωπίν-τι φύσει υπάρχει «και 

ούκ άπεικός έστιν ύποπτεΰσαι μηδέ τήν ευσεβή διαδράναι ήμών γαληνότητα 

και εϊτε κατά λήθην (δυσμαχώτατον γάρ ταύτην άπαντες ϊσασιν) ει'τε καθ’ 

ετερον τρόπον οίκονομίας διορίσασθαί τι Ιγγράφως τήν βασιλείαν μου μή 

τής τού δικαίου άκριβείας καθάπαξ εχόμενον...» Έν τή άμφιβολίςι ταύτ^ 

ό Μανουήλ Ιξέδωκε τό χρυσόβουλλον, δι’ ού διορίζεται ταΰτα' « ϊνα εϊ τι 

δι’ δλου τοΟ καιρού τής αυτοκρατορία; ήμών άγράφως ή Ιγγράφως ώρίσθη 

παρά τής βασιλείας μου εναντίον τφ δικαίφ καΐ τή των νόμων εύθύτητι, 

άκυρον τούτο διαμείνη καΐ τό άπρακτον ?|ει παντάπασιν 

Καθόλου είπεΐν, Ιν τφ κρατικφ δργανισμφ καΐ εν τή πολιτική Ιστορίφ 

τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ύπάρχουν πλευραί τολμηραί και ροπα'ι αυτό¬ 

χρημα δημοκρατικαί, αϊτινες καταπλήσσουν τόν νεώτερον Ιρευνητήν. Θά ήδύ- 

νατό τις νά πρόσθεση δτι δ Ρωμαίος αύτοκράτωρ των υστέρων χρόνων τεί¬ 

νει περισσότερον προς τόν δεσποτισμόν καΐ τόν άσιανισμόν -ή δ αύτοκράτωρ 

τού Βυζαντίου, τού δποίου τήν άπόλυτον αρχήν περιορίζει καί απαλύνει ή 

χριστιανική κοσμοθεωρία. 

Δ' 

Ό κ. ΟΙαιιάε Οειίιεη (’Ένθ* άνωτ., σελ. 168) συνάπτει τήν Βυζαντι¬ 

νήν κοινωνίαν μετά τής Μουσουλμανικής. «Μεθ ικανών ιδιοτυπιών, γρά¬ 

φει, ή Βυζαντινή κοινωνία Ιςελίσσεται κατά τήν αυτήν κατεύθυνσιν, καθ'ήν 

καί ή κοινωνία τού Μουσουλμανικού κόσμου ». Τό δτι δυο -ή π?ιείονες κοι- 

νωνίαι, τελούσαι υπό άναλόγους πολιτικάς καί οίκονομικας συνθήκας, υφιστα- 

* Β. Βυτγ, Τ1ΐ6 Οοη5{:ίίϋίϊοη οί Ιΐιβ Β&ίετ Κοιηαπ ΕιπρίΓβ : 8εΐ€θί;εά 

Εδδ&γί, σελ. 114-115. 

2 Επαναγωγή, Α', β': ’Ένθ-’ άνωτ., σελ. 240. 

® Πρβλ. Β. Β η Γ 5'', “Ένθ’ άνωτ., σελ. 124, 

^ Ίω. και Π. Ζεπου, ^αδ ΟτεεαοΓοτα&ηιιπι, τόμ. Α', σελ. 385 κέ. 

μεναι τήν πίεσιν των αύτων συντελεστών, αναπτύσσονται η παρακμάζουν 

κατά τρόπον παράλληλον, ούδόλως δηλοί καί συγγένειαν τών κοινωνιών τού¬ 

των. Συμφώνως προς τάς μεθόδους τής Κοινωνιολογίας, η ταξινομησις και 

ή σύγκρισις τών κοινωνιών γίνονται επί τή βάσει ποσοτικών καί ποιοτικών 

κριτηρίο^ν, άναφερομένων εις τήν εσιοτερικήν διάρθρωσιν, εις την δομήν, εις 

τήν έν γένει μορφολογίαν καΐ τήν άνάλυσιν τών συστατικών στοιχείων τής 

κοινωνίας. 

Ύπό τό πρίσμα τούτο εξεταζόμενη, ή Βυζαντινή κοινωνία κρίνεται ως 

κοινωνία έξόχως συντηρητική, διεπομένη υπό τών κανόνων τού Ελληνορ- 

ρωμαϊκού Δικαίου τής οικογένειας και τής Ιδιοκτησίας — τών κανόνων ακρι¬ 

βώς εκείνων, οϊτινες διέπουν τάς σημερινάς Εύρωπαϊκάς χώρας. Ούδαμού 

αλλαχού έν Εύρώπη αι παρεκκλίσεις υπήρξαν τόσον περιωρισμέναι καί ούδα- 

μοΰ αλλαχού τό εθιμικόν Δίκαιον ήσκησε τόσον μετρίαν έπίδρασιν, δσην έν 

Βυζαντίφ, ίδί(? έν τφ κυρίφ κορμφ τής Αύτοκρατορίας καί κατά τήν μέσην 

καί τήν μεταγενεστέραν περίοδον. Ούτως ή μεσαιωνική Ελληνική κοινωνία 

διεμορφώθη συμφιήνως πρός θεμελιώδεις τινσς άρχάς: τάς άρχα; τής μονο¬ 

γαμικής οίκογενείας, τής κατ’ άρρενογονίαν διαδοχής (ίΔπιίΙΙβ 3§;η&ϊί^ιΐ6), 

τής ροί€5ΐ35, τής άτομικής Ιδιοκτησίας· Ό Χριστιανισμός παρέσχεν 

είς τάς σχέσεις ταύτσς, τάς δποίας Ιρρύθμιζε τό Έλληνορροομαίκον Δίκαιον, 

εύρεϊαν καί σταθεράν ηθικήν βάσιν. 
Αί γενικαί άρχαί τής κοινωνικής δργανώσεως συνέβαλον εις τήν άπολυ· 

τρωσιν τού ατόμου έκ τής δουλείας τής δμάδος καί τής πατριαρχικής οΙκο- 

γενείας, συμφώνως πρός τάς γενικωτέρας άπαιτήσεις τού Έλληνορρωμαϊκού 

καί τού Ευρωπαϊκού Δικαίου. Κατά τόν αυτόν τρόπον διετηρήθη καί ή 

έξατομίκευσις τής ιδιοκτησίας, εν τών κυριωτέρων χαρακτηριστικών τών 

κλασσικών καί τών νεωτέρων κοινωνιών. “Οθεν ούχι αστοχως ο Ι,οαίε Βγο- 

ΙιΐοΓ είπεν δτι «ή Βυζαντινή κοινωνία ήτο Ευρωπαϊκή δια τών θεσμών τής 

οίκογενείας, διά τής προσηλώσεως εις τάς αρχαίας παραδόσεις, ως η λατρεία 

τών νεκρών, διά τή; γλώσσης καί τής Ελληνικής παιδείας ’Έκ τίνος 

άπόψεως, τό δίκαιον τής ιδιοκτησίας διετήρησεν άμιγέστερον τόν Έλληνορ- 

ρωμαϊκόν χαρακτήρα έν Βυζαντίφ ή έν τή Δυτική Εύρωπη, ένθα ή Φεου¬ 

δαρχία έκέφερεν εις αυτό ουσιώδεις περιορισμούς. Έν τφ συνολω δυνάμεθα 

νά εϊπωμεν δτι διά τών γενικωχέρων αρχών της, διά τού δεσπόζοντος χρι¬ 

στιανικού της πνεύματος, ή Βυζαντινή κοινωνία ού μόνον εΐναι Ευρωπαϊκή, 

άλλα καί προδιέγραψε τάς μορφάς τής Ευρωπαϊκής, δτι ύπήρξεν αυτό τούτο 

ή έκ προοιμίων Ευρωπαϊκή κοινωνία. 

Νεώτεροι συγγραφείς πορετήρησαν δτι υπάρχει έν τφ κοινωνικφ βίφ 

^Εουίε ΒΓέΗΐετ, Εε τηοικίε Βνζ&ηΙίιι, τόμ. Γ': Εα οίνί1Ϊ3&ίίοη Ι^γ- 

ζαη4ίη0, έν Παρισίοις, 1950, σελ. 571. 
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στοιχεϊόν τι, τό όποιον διακρίνει τούς δύο πολιτισμούς, τον Βυζαντινόν καΐ 

τον Δυτικόν, είναι δέ τούτο ή ·δέσις της γυναικός. Ιδίως εμποιεί δυσμενή 

εντύπωσιν ή ·&αλάμευοις, «ό εγκλεισμός των γυναικών εις τον γυναικωνί· 

την»*. Εις ταύτα δυνάμεΟα νά άντιτάξωμεν δτι, συγχέοντες τάς εποχάς, 

ύπερβάλλομεν τον ρόλον τού γυναικωνίτου καΐ οτι λεπτομερέστερα ερευνά 

τού θέματος θά αποκάλυψη φιλελευθέρας πλευράς εν τφ βίφ των γυναικών 

τού Βυζαντίου· ωσαύτως οτι ή Άρχαιότης εΐχεν άναλόγους θεσμούς καΐ δη 

ή αύστηρότης των σχέσεων των δύο φύλων δεν είναι φαινόμενον άποκλει- 

στικώς Βυζαντινόν εν τή μεσαιωνική Ευρώπη. Κατ* ούδένα δμως τρόπον ή 

θέσις καΐ ή δίαιτα των γυναικών εν Βυζαντίφ πρέπει νά παραβάλλωνται 

μετά των εν Ανατολή κρατουντών. Συστηματική ερευνά των νομικών κειμέ¬ 

νων καΐ ακριβής εκτίμησις τών τεκμηρίων τών πηγών επιτρέπουν νά άχθώ- 

μεν εις συμπεράσματα οΡ^ως διάφορα. Έν τή μελέτη "^ων γυναικών έν 

τή Βυζαντινή νομοθεσίςι ή 060Γ§:ίη2ΐ ΒαοΙεΙοΓ συνήγαγε πλεΐστα στοιχεία, 

έξ ών προκύπτει δτι « αΐ γυναίκες τού Βυζαντίου κατά τήν ένδεκάτην και τήν 

δωδεκάτην Ικατονταεχηρίδα άπέλαυον τοιαύτης άσφαλείας εν τφ νόμφ καΐ 

τοιαύιης σημασίας Ιν τή πράξει, οίας σπανίως αΰται ύπερέβαλον έν άλλαις 
κοινωνίαις » *. 

Έν τφ συνόλφ τό Βυζάντιον εχει νά Ιπιδείξη γυναίκας αξίας θαυμα^ 

σμού, εύπαιδεύτους, συγγραφείς, γυναίκας διακριθείσας εν τή πολιτική, 

μητέρας, πλήρεις αύτοθυσίας καΐ ήθικής Ιπιβολής, στοργικάς άδελφάς και 

θυγατέρας. Έπανειλημμένως γυναίκες εκλήΟησαν νά άναλάβουν τάς βαρυτά* 

τας εύθύνας τής πολιτείας, τούτο δέ ουχί Ικ τού γυναικώνος, άλλ’ Ιν τή 

ένασκήσει τής Ιξουσίας ή έν τή έκτελέσει άρμοδιοτήτων, άπορρεουσών έξ 

αυτών τών κανόνων τού καθεστώτος. Τό χρυσόβουλλον, διά τού οποίου δ 

’Αλέξιος δ Κομνηνός, άναλαμβάνων τήν κατά τού Γισκάρδου εκστρατείαν, 

άνέθηκεν τήν τών άπάντων διοίκησιν, τήν άντιβασιλείαν τρόπον τινά, « τή 

ηγιασμένη πανενημοτάτη μητρί», τή ’Άννη τή Δαλασσηνή, είναι μνη- 

μεϊον έξαίρετον υίικής στοργής και εν ταυτφ τεκμήριον ποντικών ηνων 

αντιλήψεων, λίαν χαρακτηριστικών διά τό απασχολούν ήμάς ενταύθα θέμα^. 

Αί ήθικα'ι φυσιογνωμίαι μητέρων, ώς περιέγραψαν αύτάς άνδρες διαπρεπείς, 

ώς δ Θεόδωρος Στουδίτης και δ Μιχαήλ Ψελλός, αποκλείουν, νομίζομεν, 

πάντα άπαράδεκτον παραλληλισμόν. Γενικώς, επόμενοι εις τήν ΟεοΓ^ίηα 

1 ΑύτόβΊ, σελ. 10 κε. 
2 ΟεοΓβΐπΕ Βυοίεΐετ, λνοπιοη ίη Βγζίίητΐπβ δδοαί: ιιοο Α.Β,, 

εν Βγζ^ιπίΐοη, τόμ. 11 ( 1936 ), σελ. 393. Περί τής γυναιχό; έν Βυζαντίφ έν γενει 
βλ. Φαίδωνος Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β', II, έν 
Ά^ήναις, 1948, σελ. 163 κέ. 

® “Αννα ή Κομνηνή, Γ', 6, 3 κέ. (έκδ. Β. Ββίδ, τόμ. Α', σελ. 120 κέ.). 
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ΒαοΙίΙεΓ, έπαναλαμβάνομεν έν κατακλείδι τό υπό τού Καρόλου ρΐεΐιΐ ^χθέν, 

δτι «ολίγα κράτη έπεφύλαξαν είς τήν γυναίκα τοιαύτην θέσιν, οιαν το 

Βυζαντινόν, και ολίγα κράτη παρεχώρησαν εις αυτήν μεγαλύτερον ρόλον» . 

Ε' 

Έκ τών ανωτέρω έκτεθέντων προεκυψεν έπαρκώς οτι οί πολίτικοι και 

κοινωνικοί θεσμοί, ή όργάνωσις τού κράτους και τής κοινων^ς, οΐ κανόνες 

τοΰ Δικαίου, οί διέποντες καί ταΰτην καί εκείνο, στηρίζονται έπι τής ευρειας 

βάσεως τής Έλληνορρωμαϊκής παραδόσεως και μόνης ταύτης^ Τ6^ Βυζαντι¬ 

νόν Κράτος πρέπει, ω; έλέχθη, νά θεωρήται εν τφ Εύρωπαϊκφ μέσφ αΙωνι 

«ώς έπιβίωμα τών καταστάσεων καί τών θεσμών παλαιού τίνος κόσμου» . 

Άλλ* δ αρχαϊσμός ακριβώς οΰτος αποτελεί τήν κρηπίδα, έφ* ης φκοδομήθη 

ή νεωτέρα Ευρώπη- Συμπληρούντες τά έν τοϊς πρόσθεν γραφέντα,^καταχω- 

ρίζομεν βραχείας τινάς παρατηρήσεις περί τοΰ πνευματικού βίου του Βυζαρ 

τίου, περί τής παιδείας καί τής σκέψεως, περί τής γραμματείας καί τής 

^ξχλ'ης. 

Ή παιδεία έν Βυζαντίφ ΰπήηξεν Ελληνική. "Ετι μάλλον, τό Βυζάντιον 

ύπήρξεν δ μοναδικό: χώρο; Ελληνικής παιδείας κατά τούς μέσους αΙώνας®. 

*Η έγκύκλιος και ή ανώτερα παίδευσις περιελάμβανον τήν μελέτην τής Γραμ¬ 

ματικής καί τής Γεωμετρίας, τής Φιλοσοφίας και τής Ρητορικής, τήν έρμη- 

νείαν άρχαίων συγγραφέων καί ποιητών ^ 'Η πρώιμος χριστιανική σκέψεις 

έιαλαντεύθη προ τού προβλήματος τής σπουδής τής άρχαίας πνευματικής 

παραδόσεως, ένωρίς δμως άνδρες έπιφανεΐς, ό Βασίλειος δ Μέγας,^ δ Γρη- 

γόριος δ Ναζιανζηνός, συνεφιλίωσαν τήν νέαν κοινωνίαν μρά τής Ελληνι¬ 

κής σκέψεως καί Γραμματείας. Εις ταύτας άνεζήτησαν οΰ μόνον παιδευτ^,κας 

αξίας, άλλα καί τρόπους θεμελιώσεως τής άνατελλούσης κοσμοθεωρίας. Ούτως 

οί Έλ?.ηνες τών μέσων αιώνων δεν άπεξενώθησαν τής προγονικής κληρονο¬ 

μιάς* ήξιώΟησαν τουναντίον τής κοινωνίας μετά τοΰ Πλάτωνος κιχΐ τού Αρι- 

στοτέλους, τού Ίσοκράτους καί τού Πλουτάρχου. Έκ τών ποιητών ολως 

Ιδιαιτέρας τιμής ήξιοϋτο 0 “Ομηρος. Έν τή άβρφ κοινωνίφ τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως οί στίχοι του έχρησιμοποιοϋντο έπικαίρως. 'Ως παρετηρήθη, κατά 

τούς χρόνους τούτους δ Όμηρος ήτο ϊσως τόσον οικείος παρά τή πεπαιδευ- 

ιΟΙίΕΓίβδ ΒίεΙιΙ, Κί^αΓεε Ι^γζ&πίΙηεδ, Α', σελ. 5. Πρβλ. Ο β ο γ ί η π 

■ ΒυεΙίΙεΓ, “Ένΰ-’ άνο)τ., σελ. 416. 
8 Νογιπηπ Β&γηβδ, “Ενθ·* άνωτ., σελ. 47. 
3 Δ. Ά. Ζακυθηνοϋ, Βυζάντιον, “Ενθ-’άνωτ., σελ. 64 κε. ^ 

«Φαίδωνος Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος κοί πολιτισμός, τόμ. Α', I, 

Ιν Άΰήνσις, 1948. Βουΐδ ΒτέΙιΐεΓ, ΙνΠ οίνίΐίεειίΐοη όγζπηίίηε, σελ. 456 κέ. 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Έτος ΚΗ' 25 
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μενχ) τάξει τής Βυζαντινής κοινωνίας οσον ό δΙι&Ι^οερε&ΓΟ εν τή σημεοι\’ή 

*Αγγ?άα^ Κατά τά άλλα πρέπει να λεχθή δτι, ώς εν πάσαις ταϊς μεσαιωνι- 

καις κοινωνίαις, οίίτω καΐ Ιν Βυζαντίφ υφίστατο ώς προς την παιδείαν 

μεγάλη άνισότης μεταξύ τής άρχουσης τάξεως καΐ τού δγκου των υπηκόων. 

Ούχ ήττον θά ήδΰνατό τις νά ϊσχυρισθή οτι ή κοινωνία τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως καΐ των άλλων αστικών κέντρων εμφανίζει σαφή υπεροχήν, παραβαλ¬ 

λόμενη προς τάς κοινωνίας τής δυτικής και τής κεντρικής Ευρώπης. Πλήν 

τής εκκλησιαστικής Ιεραρχίας (οΙοΓΟδ), ύπήρχεν εν Βυζαντίφ εύπαίδευτος 

διοικητική, στρατιωτική και άστική τάξις. Αύτοκράτορες, στρατηγοί, ναύαρ¬ 

χοι διεκρίθησαν έν τή Θεολογίςι, τή Ρητορική καΐ τή ποιήσει, Ιν τή σπουδή 

των γραμμάτων και εν τή αντιγραφή και τή συλλογή χειρογράφων. Θεωρού- 

μεν δε ώς εξοχον δείγμα παιδείας και άβρότητος τήν από τού ενδεκάτου αιώ- 

νος άναφανεϊσαν συνήθειαν τού χαράσσειν επι των μολυβδίνων σφραγίδων 

(μολυβδοβούλλων) έμμετρους Ιπιγραφάς διά στίχων Ιαμβικών τρίμετρων, 

ψευδό · πεντάμετρων και πολιτικών *. 

Ό χαρακτήρ ούτος τής παιδείας και ή θεμελίωσις τού χριστιανικού 

δόγματος συνετέλεσαν είς τήν διαμόρφωσιν τής Βυζαντινής σκέψεως. Πρό 

τίνος καιρού δ δρος Βυζαντινή Φιλοσοφία θά εφαίνετο τολμηρός και σήιιε· 

ρον ^τι ύπάρχουν οϊ άρνοΰμενοι τήν ύπαρξιν Φιλοσοφίας Ιν Βυζαντίφ*. Ή 

άνεπαρκής ερευνά των πραγμάτων ήγαγεν εις τά εσπευσμένα ταύτα συμπε¬ 

ράσματα. Πάντως είναι εΐσέτι πρόωρον νά χαρακτηρίσωμεν τήν Βυζαντι¬ 

νήν φιλοσοφίαν. Πολλά έργα, Ιδίφ τών τελευταίων αΙώνων, παραμένουν 

ανέκδοτα, κακώς εκδεδομένα ή άνεπαρκώς γνωστά. Τούτο δμως δύναται από 

τούδε νά λεχθή, δτι ή μεσαιωνική Ελληνική διανόησις εστηρίχθη επί τής 

μελέτης όλων τών αρχαίων σχολών, φιλοσοφημάτων και ροπών, κατά τον 

τρόπον δε τούτον αί πηγαι τής εμπνεύσεως δεν περιωρίσθησαν εις μόνον τό 

φιλοσόφημα τού Άριστοτέλους. Άπό τού ενδεκάτου μάλιστα αιώνος ό Πλά¬ 

των και ή νεοπλατωνική φιλοσοφία ετυχον ιδίας προσοχής καΐ μεγάλης ήξιώ- 

θησαν τιμής. *0 περίφημος Πατμιακός κώδιξ (νύν ΟΐΕΓοίοπαδ 39 τής Όξ- 

φόρδης) τού Πλάτωνος, γραφείς τφ 895 διά τήν βιβλιοθήκην τού Άρέθα 

και περιέχων σχόλια αυτού, είναι σήμερον εκ τών κυριωτέρων τής χειρογρά¬ 

φου παραδόσεως τοΰ Αθηναίου φι?.οσόφου 

*Η πρώτη εποχή τής Βυζαντινής Φιλοσοφίας, εκτεινόμενη άπό τού 

1 Β. ΒτΐΓ7, δβίθοίβά Εβδ&γί, σελ. 182, σημ. 1. 

2 Πρβλ. V. Ε&πΓεηΐ, Εβδ Ιίυΐΐεε ΐϊΐέίπςυεδ ά&π8 \& 8ΐ§:ίΠο§Γ3ρ1ιίε δγ- 

ζαηίίηε, έν Έλληνικοΐς, τόμ. 4 ( 1931 ), σελ. 191 κέ. 

3 Πρβλ. Κ. ’Λξελοΰ, Εεδ ϋβπεδ άε ίοΓοε (1ε 13 δρΐη{υ3ΐί1έ 1)7Ζ3πΙίη6, 

Βυΐΐεΐΐη άε ΓΑδδοοίΒίΐοη Οιιί1ΐ3υπ3ε Βυιΐέ, Ν» 3, 1967. 

^ Σ. Β. Κουγέα, *0 Καισαρείας ΆρέθΌς καΐ τό εργον αύτοΰ, έν Άθήναις, 

1913, σελ. 99. 
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τετάρτου μέχρι τού εβδόμου αΐώνος, υπήρξε κρισιμωτάτη διά τάς τυχας της 

διανοήσεως. Κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον ετέθησαν αΐ φιλοσοφικαι 

βάσεις τής θρησκείας, ύφ’ ήν 6 Έλληνορρωμαϊκός κόσμος δια ^των επιγεν- 

νημάτων του εκλήδη νά συνεχίση τήν οίκουμενικήν του αποστολήν. Ιιτανικη 

ύπήοξεν ή πάλη τής άνερχομένης χριστιανικής κοσμοθεωρίας και της φθι- 

νούσης Άρχαιότητος. “Ομως τό άποτέλεσμα τοΰ άγώνος υπηοξεν θ <^υμφι- 

λίωσις τής Ελληνικής φιλοσοφίας μετά τής χριστιανικής σκεψεως. ϋυτω το 
Βυζάντιον «επανέρχεται είς τήν Ελληνικήν διανόησιν διά μέσου τη; χρι¬ 

στιανικής διανοήσεως >> και « άναλαμβάνει νύν τό Ιργον νά διαμόρφωση την 

χοιστιανικήν διανόησιν τή βοηθείφ τής Ελληνικής διανοήσεως» . Ιο εργον 

τούτο δεν συνετεί^σθη άνευ συγκρούσεων. Αναγνωρίζεται σήμερον^ δτι αι 

χριστολογικαί διενέξεις, αΐ οποϊαι συνειάραξαν τήν Εκκλησίαν, υπήρξαν 

συναφείς προς τήν προσπάθειαν τοΰ συγκερασμού τή; άρχαία; Φιλοσοφίας 

μετά τής χοισχιανικής σκέψεως*. Όπωσδήποτε ή νέα θρησκεία παρεσκευασε 

μέν νέαν ήθικήν. ούχΐ δμως καΐ νέαν φιλοσοφίαν. Καθ δν δε τροπον ο 

Χριστιανισμό; παρέσχεν είς τόν θρησκευτικώ; άναρχούμενον Ελληνορρωμαί- 

κόν κόσμον Ινιαίαν θρησκείαν, κοσμοθεωρίαν και ήθικήν, κατα τον αυτόν 

τρόπον καΐ ή Ελληνική σκέψις παρέσχεν είς τόν γεννώμενον χριστιανικόν 

κόσμον τούς τρόπους τοΰ συλλογίζεσθαι καΐ τοΰ είναι* Ιχειραγώγησεν αυτόν 

προ- τήν ό<δόν τών μεγάλων πνευματικών άξιων τής παραδόσεως. Εκ του 

πνευματικού τούτου άγώνος δεν προέκυψαν βεβαίως Ι'ογα πρωτότυπα καΐ 

άθάνατα· ούχ ήττον ό πολιτισμός τής Εύρώπης. τού Βυζαντίου και ^ της 

Δύσεως, ΰππχθη ύπό τήν πειθαρχίαν τοΰ Ελληνικού πνεύματος καιωδη- 

γήΠη προς τήν μεγάλην τροχιάν τοΰ Ελληνισμού. Παν δ,τι άπεδείχθη ασυμ¬ 

βίβαστον προς τήν Έλληνορρωμαϊκήν νοοτροπίαν άπεκόπη και ή παρεμεινεν 

είς τό περιθώριον τού « βαοβαρικοϋ » κόσμου η ενεσωματώθη βραδυτερον 

μετά τής νέας κοσμοθεωρίας τού Ισλαμισμού. Άπό τού δέκατου και του 

Ινδεκάτου αίώνος ή Βυζαντινή Φιλοσοφία, Ιλευθερουμένη τής κηδεμονίας 

τής Θεολογίας, κυμαινόμενη μεταξύ Όρθολογισμοϋ καΐ Μυστικισμου, ηνοι- 

χθη ευρύτατα είς τήν Ιπήρειαν τών Πλατωνικών καΐ τών νεοπλατωνικών 

φιλοσοφημάτων. ^ τ, - ^ ι 
Διά τε τάς πηγάς τής εμπνεύσεως καΐ τάς μεθόδους η Βυζαντινή Φι^- 

σοφία συνεχίζει κατά τινα τρόπον τήν τής φΟινουσης Άρχαιοτητος. Εν 

τούτφ ευρίσκεται είς άμεσον συνάφειαν προς τήν μεσαιωνικήν σκέψιν της 

Δύσεως Πολλά είναι τά σημεία επαφής μεταξύ τών δύο πνευματικών σφαι¬ 

ρών τής χριστιανικής διανοήσεως, συχναΙ δέ είναι αϊ Ικατέρωθεν άσκουμεναι 

1 Β Τατάκη, Ε& Ρθΐΐοδορίιΐε ^γζπηίϊπε, έν Παρισίοις, 1949, οελ. 24. 

8 Πρβλ. Εηάτε ΙνΕηίεπ, ΗεΙΙεαίδοΙιεδ χχηά ΟΙιΓίδίΙΐοΙιεδ ίηι ίΓύΙιΙ^γ- 

ζπηΰηΕςΙιεη ΟεΪ5ΐ:βδ1ε1>εη, έν Βιέννη, 1948. 
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επιδραίτεις. Και αΰτη καΐ εκείνη είναι συνδεδεμέναι μετά τής Θεολογίας, την 

Οποιαν υπηρετούν. Αμφότεραι μετά πάθους ήσχολήθησαν περί το πρόβλημα 

τής σχεσεως τής υφιστάμενης μεταξύ γνώσεως και πίστεως. Κατά τον Επηίΐε 

ΒΓεΙιίεΓ, η δυτική μεσαιωνική φιλοσοφία « ΰπήρξεν εύρεϊα πνευματική εμπει- 

ρία ». Ή Ιμπειρία αύτη συνίσταται εις τήν « εισαγωγήν τής όρ-θολογιστικής 

σκεψεως, τήν οποίαν παρήγαγεν ή Ελλάς, εις τον χριστιανικόν πολιτισμόν* 

συνίσταται εν γενικαϊς γραμμαΤς εις τήν λύσιν του προβλήματος των σχέ¬ 

σεων τού λογου και τής πίστεως Ό αυτός πνευματικός άγων είναι τό 

κυριαρχούν χαρακτηριστικόν τής Βυζαντινής Φιλοσοφίας. «Ή Βυζαντινή 

Φιλοσοφία, λέγει ο Κοαίε ΒΓέΙιίεΓ, είναι ή έκφανσις τής χριστιανικής σκέ· 

"ψεως, η οποία αγωνίζεται ^’ά στηοιχθή επι τής *Ελληνικής παραδόσεως εϊτε 

διά τού λόγου και τής άποδείξεως (Πλατωνική καί *Αοιστοτελική Σχολή), 

είτε δια τής ενοράσεως τού -θείου και τής εκστά'τεως »*Αναμφισβητήτως 

δ δρίζων των αρχαίων προτύπων είναι ευρύτερος Ιν Βυζαντίφ ή Ιν τή 

δυτική Ευρωπη' όμως ή Βυζαντινή διανόησις δεν προή/,θη εις τήν φιλοσο¬ 

φικήν σύνθεσιν δσον ή δυτική. Ή ύφισταμένη μεταξύ των δύο τούτων 

πνευματικών σφαιρών τού μεσαιωνικού χριστιανικού κόσμου διαφορά κεϊται 

έν τουτφ, ότι το Βυζάντιον δεν εδεχθη τόν λόγον φς όργανον τελείας γνώ¬ 

σεως καΐ οτι « δια τήν γνώσιν τού Θεού δέχεται μόνην τήν μυστικήν και 

νοητικήν μέθοδον, άρνουμένη τήν μέθοδον τήν λογικήν Πρέπει δμως νά 

παρατηρηθή ότι δ Μυστικισμός ούτος ΰπήρξεν δλως Ιδιότυπος, διότι διά τού 

Ψευδό · Διονυσίου τού Αρεοπαγίτου παρεσκεύασε τήν είσδοχήν τής νεοπλα¬ 

τωνικής σκέ-ψεως είς τήν χριστιανικήν διανόησιν^ 

ς" 

Αι αυται θεμελιώδεις άρχαι καΐ αί αύταί γενικώτεραι περιστάσεις συνε- 

τελεσαν εις τήν διαμόοφωσιν τής Βυζαντινής Γραμματείας. Αύτη παρουσιά¬ 

ζει πλούτον μορφών. Συνεχής και ποικίλη, μεγάλη εις 6'γκον είναι ή φιλο?ιθ· 

γικη παραγωγή των Ελλήνων τών μέσων αιώνων. ^ Τό Βυζάντιον, λέγει δ 

δΙενοη Καποίπι&π, παρήγαγεν ελάχιστα αθάνατα αριστουργήματα, δύναται 

όμως να καυχηύή διά τήν μακράν σειράν συγγραφέων ευφυών και εύστρο¬ 

φων, πολύ περισσότερων παρα εις οίανδήποτε άλλην χώραν κατά τήν αυτήν 

εποχην»®. Τα είδη, τα οποία εξοχως έκαλλιεργήθησαν κατά τήν Βυζαντινήν 

^Εηιίΐε ΒτέΙιίεΓ, Ε& ΡΗϊΙοεορΗϊε άιι Μογεπ Η,^β, σελ. 433. 

ΒΓέΙιΐεΓ, Εει είνϋίδαίΐοη 1)γζ3π1ίπβ, σελ. 421. 

3 Παρά V. ν^ΙθεηδεΓ^, δατ 1ε ε^ΓδοΙέτε ^-έηεΓ&Ι άε Ιβ. ΡΙιΐΙοβορίιίε 
όγζ&ηΐίπε, έν Κενϋε ά’ΗίδίοΪΓε άε Ια Ρΐιίΐοδορίιΐε, τόμ. 3 (1929), σελ. 286. 

^ Β. Τατάκη, "ΕνΟ-’ άνωτ., σελ. 21. 

®3ίενεπ Καηείιηαη, Ι..& εΐνΐ1ί3&ίίοη 1)7Ζ&ηί:ϊηε, σελ. 255. 
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εποχήν τής Ελληνικής Γραμματείας, είναι, πλήν τών στενώ; θεολογικών, ή 

ποίησις, ή τε εκκλησιαστική και ή θύραθεν, ή ρητορική υπο τα; ποικίλας 

μορφάς αυτής, ή “Ιστοριογραφία, ή Επιστολογραφία, ή “Αγιογραφία, ή 

σάτιρα, ή μυθιστορία, τά διδακτικά είς πεζόν καί εις έμμετρον λόγον 

έργα κλπ. 
Τό κεφαλαιώδες φαινόμενον τής Βυζαντινής Γραμματείας είναι δ διχα¬ 

σμός τής *Ελ?.ηνικής παραδόσεως. Έν Βυζαντίφ διακρίνομεν δύο παραδό¬ 

σεις, τήν ?νθγίαν καί τήν δημοτικήν, αίτινες ακολουθούν ιδίαν έκαστη εξέλι- 

ξιν. Έί γλώσσα δεν αποτελεί τό μοναδικόν κριτήριον τής διακρίσεως ταύτης, 

ά?Αά καί ή καθόλου σύλληψις, αΐ ροπαί και οι λογοτεχνικοί τρόποι, οί κρα¬ 

τούντες έν τφ έργφ. Πρέπει νά παρατηρηθή δτι δ διχασμός οΰτος δεν είναι 

φαινόμενον άποκλειστικώς “Ελληνικόν, αλλα καθολικωτερον σύμπτωμα τού 

πνευματικού βίου παντός ιστορικού έθνους. Η οςυτης, υφ ην τούτο εμφα¬ 

νίζεται εν Βυζαντίφ, δικαιολογείται έκ τής μακράς πνευματικής σταδιοδρο¬ 

μίας τού “Ελληνισμού. Πάντως, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν δυτικήν Ευρώπην, 

ένθα ή οικουμενική επιδίωξις τής Εκκλησίας εδημιούργησε Γραμματείας 

κατά τό πολνύ υπερεθνικά;, ή μεσαιωνική “Ε^Ληνικη Φιλολογία ΰπήρξε φιλο¬ 

λογία εθνική, τούλάχιστον άφ* ή; άπεσπάσθησαν αί νόηαι Ιπαρχίαι τής 

Συρίας, τής Παλαιστίνης καΐ τής ΑΙγύπτουΛογία ή δημώδης, αύτη παρα- 

μέι-ει ούσιωδώς ή εκδήλωσις τού πνευματικού βίου τού “Ελληνικού έθνους, 

ούχΙ δέ εθνών ΙλληνιστΙ φθεγγομένων. 

*Η λογία παράδοσις παρήγαγε Γραμματείαν, τήν δποίαν δυνάμεθα νά 

χαρακτηρίσωμεν ώς φιλολογίαν "Ε.ιιγόνων. Διό συγγράφεις τινες θεωρούν 

αυτήν ώς συνέχειαν τής Αλεξανδρινή; ^ 'Η Ιοτορικότης είναι τό προέχον 

γνώρισμα τή; λογοτεχνικής ταύτης παραγωγής. “Η καταθλιπτική δουλεία τού 

ενδόξου παρελθόντος διαπιστούται καί έν τή εξωτερική μορφή καί έν τή 

εκλογή τών φιλολογικών είδών. “Η Βυζαντινή Φιλολογία άπηρνήθη τήν ζώ- 

σαν γλώσσαν καί έχρησιμοποίησε γ?ιωσσικόν όργανον δεδοκιμασμένον μεν 

άλλα πεπαλαιωμένον καί δύσκαμπτον* άπηρνήθη τήν πηγήν τής πραγματι¬ 

κής έμπνεύσεως καί διά τούτο ουνέθλιψε τήν πλαστικήν της ικανότητα υπό 

ι Προ τής Αραβικής κατσκτήσεως ή Ελληνική είχεν άποβή ή φιλολογική 
γλώσσα τών λαών τής Ασίας καί τής Αίγυπτου, οϊτινες άνήκον είς τήν Αυτοκρατο¬ 

ρίαν. Πρβλ. τά παρατηρήματα τοϋ ΡβιιΙ Ρεβίετε, ΟτΐεπΙ εί Βγζαπεε. Εε 
Ιτείοπόδ οηεητ&Ι όε ΓΗ&βίοδτπρΙιίε δγζ&ηίΐηε, έν Βρυξέλλαις, 1950, σελ. 71 κε. 

^ΝοΓπιαη Β&γηεε, δοτπε Αδρεοίδ οί θγζαηίΐηε ΟϊνΐΙίδίΐΙίοη: Βγζαη- 

Πηε δΐυάίεδ ΟίΙιεΓ Εεδ&γδ, σελ- 71κε. ,Εουίβ ΒΓεθίετ, Ε& είνΐΐίδ&ίΐοη 
1)7ΖίΐπΠη0, σελ. 329 κέ. Πρβλ. καί τήν παλαιοτέραν εργασίαν τού Α. Η ε ί 5 ε η- 

1)0Γίϊ, Πιε Οηϊηάΐ&^εη άετ ^γζΕπίΐηΐδοΙιεη ΚιιΙίυΓ, έν Νεύε ^&ί1^15ΰ^11ε^ ίατ 
ά&8 ΚΐΕ85ίδεΙιβ ΑΚετΙαιη Οεδοΐιΐεΐιίε υηά όεαίδεθε ΕϋεΓ&ΙαΓ ηηά ίατ Ρ&άΕ§ο- 

2ΐ^,_23 (1909), σελ. 196-208. 
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τό βάοο; αρχαιοπρεπών λέξεων καΐ σχόλιών συντακτικών τεχνασμάτων. Τοΰτο 

από τίνος επόψεως άπεμάκρυνεν αυτήν τής πραγματικής δημιουργίας. "Ομως 

είναι ίστορικώς εσφαλμένη ή γνώμη, δτι ή προσήλωσις εις την παράδοσιν 

ΰπήρξεν επιζήμιος διά την μεσαιωνικήν πολιτείαν και τήν κοινωνίαν τής 

Αυτοκρατορίας. Έχόμενοι τών οξιών, τάς οποίας εχάλκευσαν οι αρχαίοι, 

στοιχοΰντες επί τά ϊχνη τών μεγάλων πνευματικών ηγετών τής *Αρχαιότη· κ; 

τος, οϊκειοΰμενοι καΐ αυτό τό περίβλημα τής σκέ·ψεώς των, οί Βυζαντινοί δεν 

παρήγαγον μεν συνολον πρωτοτύπου και πηγαίας λογοτεχνίας, άλλα διετήρη* 

σαν και προέβαλον εις τήν εκβαρβαρωθεϊσαν ανθρωπότητα ώς κανόνα βίου 

τά αγαθά τοΰ Ελληνικού πνεύματος. Ουτω δέ, μαχόμενοι Ιπ'ι μίαν χιλιετή- : * 

ρίδα υπέρ τής σωτηρίας τής Ευρώπης, κατώρθωσαν νά προδιαγράφουν τάς 

μελλοντικός μορφάς τής Ευρωπαϊκής πνευματικής κοινότητας. 

Κατά τόν τρόπον τούτον ή λογία παραγωγή του Βυζαντίου παρουσιάζει * 

πλούτον μορφών. Μακρά σειρά ιστορικών συγγραφέων, άπό τού Προκοπίου 

μέχρι τού Χαλκοκονδυλη, κοσμεί τήν Φιλολογίαν του Βυζαντίου. Οΰτοι παρέ- 

σχον εξαίρετα τεκμήρια Ιστορικού πνεύματος, άντικειμενικότητος, ίκανότητος 

συνθετικής, έκτακτου ύφους και περιγραφικής δυνάμεως. Ώς πρότυπα έσχον 

τούς μεγάλους Ιστορικούς τής Άρχαιότητος. Ό Θουκυδίδης ήξιώθη Ιδιαιτέ¬ 

ρας τιμής παρ’ αύτοΤς. Τεράστιος είναι 6 ό'γκος τής Γραμματείας, τής ιρερο- 

μενης ύπό τόν γενικώτερον τίτλον τής Ρητορικής. Εΐναι εΙσέτι πρόωρον νά 

Ικτιμήσωμεν δεόντως τό εΐδος τούτο, είς τό όποιον περιλαμβάνομεν τά ρητό- 

ρικά προγυμνάσματα, λόγους πανηγυρικούς, Ιπιταφίους, παραινετικούς, άπο· 

λογητικούς, εγκώμια εν γένει, τάς «εκφράσεις», τήν Επιστολογραφίαν. 

Αυπούν τόν άναγνώστην ή δλη διατύπωσις τών περιτέχνων τούτων συγγραμ¬ 

μάτων, δ φόρτος τών λέξεων και τών εικόνων, ή υπερβολή, ή αναφορά είς 

τήν *Αρχαιότητα, οί πλατυασμοί, οί κοινοί τόποι καΐ ή πλαδαρότης τών δια¬ 

νοημάτων. Ουχήττον μακροτέρα δπωσούν αναστροφή μετά τών κειμένων τού¬ 

των αποκαλύπτει συγγραφικός ικανότητας, αρχαιογνωσίαν οΰ τήν τυχούσαν, «, 

δραματικότητα ενίοτε, βαθεΤαν ανθρωπιστικήν διάθεσιν. Τινά τών έργων 

τών τελευταίων αιώνων παραμένουν μέχρι τού νυν άξιολογώτατα ιινημεΐα 

τού Ελληνικού Ανθρωπισμού και τής Ελληνικής φιλοπατρίας. "Άλ^.α απο¬ 

τελούν σημαντικός ιστορικός πηγάς. Ή σάτιρα έχει νά έπιδείξη χαρακχηρι- ® 

στικά τινα δείγματα καυστικότητος και εΙρωνείας. Είς τόν κλάδον τούτον δ 

Αουκιανός έχρησίμευσεν ω; πρότυπον. 

Ή θύραθεν λογία ποίησις, πενιχρά κα'ι ψυχρά, έστερημένη ποιητικής 

πνοής καΐ ειλικρινούς συγκινήσεως, είναι « τό μετριώτερον είδος, τό οποίον 

παρήγαγεν ή Βυζαντινή Φιλολογία» ’. Μετριώτατοι ποιηταί, δ Γεώργιος 

Πισίδης, δ Θεόδωρος δ Στουδίτης, δ Κωνσταντίνος δ Ρόδιος, δ Ιωάννης δ 

*-—---- β 

1 ΙνθυΪ5 ΒτέΙιίεΓ, Ένθ’ άνωτ., σελ. 371. 
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Κ«0.ώιης η Γβωμέιρης, δ Χοιστδφορος δ Μμιώηναως ο Ιωάννης ο Μ™· 

Οό,-τους, δ Πρόδρομος, δ Μανουήλ Φ.λής, δ Θ.οδωρο; ο Μετοχαης, ο Με- 

λιτηνιώιης χ.δ., άνήεουν είς τ6 ποιητιν-όν πανθεον του 
οιίνοι των οπανίως άτοκαλύπτουν είλικρι,νεοτέραν ποι,ητ,κην δ,αΒεσιν. 

* Έν τώ ποιητικφ τούτφ πανθέφ, έν τή λογίςι πεζογραφιςι οι μελετηται 

τοΰ Βυζαντινού πολιτισμού είς μάτην άναζητούν τόν έξέχοντα συγγραφέα η 

ποιητήν Τό Βυζάντιον δεν παρήγαγεν Όμηρους και Αίσχυλους, Δαντας και 

Σαικσπήοους, Πλάτωνας καΐ Θουκυδίδας, Ραεοαΐ καΐ ΟοοΛο. Ό ουρανός 

του είναι κατάσπαρτος άπό άστέοας, απουσιάζουν δμως εξ αυτου οι ηλιοι^ 

Παν δ τι οί "Ελληνες τών μέσων χρόνων κατέλιπον μέγα και αιδιον εν τη 

τέχνη τοΰ λόγου εύοηται έν τή θρησκευτική και τή έκκλησιαστικη ποιήσει. 

ή' ποίησις αύτη ύπήοξεν ή κατ’ έξοχήν ποίησις τών Βυζαντινών . η_γνη· 

σίαεκφοασκ του βίου και τών άναζητήσεων τής ψυχής έθνους, τελούντο; 

ΰπό τήν Ιπήοειαν τού χριστιανικού Ιδεώδους. Ή καταξίωσις αύτης « προέρ¬ 

χεται άκριβώς άπό αύτήν τήν γνησίαν έκφρασιν τής Ισωτερικης ανθρώπινης 

πάλης, ούχι ύπό τό πρίσμα ήρωϊσμού μοιρολατρικού ή μηδενιστικης άντιλη- 

ψεως τής ζωής, δπως συμβαίνει μέ τήν κοσμικήν φιλολογίαν, άλλ ύπο το 

ποίσμα τής χριστιανικής κοσμοθεωρίας, οπω; τήν έζησαν εύσεβεις άνδρες 

ιερωμένοι καΐ μονασταί. οί δποϊοι άπηρνήθησαν τά Ιγκόσμια και πςοσεπα- 

θησαν διά ψυχικής άνατάσεως, μελέτης τών θείων καΐ^ μελέτης του θανατου, 

διά τής προσευχής καΐ τή; καταπονήσεως τοΰ κοσμικού στοιχείου, τό οποίον 

άντεπροσώπευε τό χοϊκόν σώμα, νά επικοινωνήσουν πρός τήν άιδιον θείαν 

ουσίαν Έν τή ποιήσει ταύτη ή Βυζαντινή έμπνευσις. καταλυουσα τούς 

κλοιούς τής Ελληνιστικής παραδόσεως, άνευρε προσφυείς μορφάς^εκφρασεως 

τού παλμού καΐ τής άνωτέρας αύτής πνοής. Περιλαμβάνουσα η εκκλησια¬ 

στική ποίησις Ιδεώδη ανώτερα, τείνουσα πρός τό ύπέρτατον άγαΟον της 

μετά τοΰ θείου κοινωνίας και τής Ιν τφ θείφ ουγχύοεω,, άνυψουσα τον 

λόγον είς τό μέτρον τών διανοημάτων, έκφράζουσα δ’ οϋχ ήττον τα συναι¬ 

σθήματα τής άγάπης καΐ τής τρυφερότητος. τά οποία ή εποχή δεν επετρεψε 

νά εκδηλωθούν άλλως, άνεδεί-χθη είς ποίησιν πραγματικήν και μεγαλην, 

ύπερχέραν τοΰ χώρου και τοΰ χρονου. ^ ^ 
Ή θρησκευτική και εκκλησιαστική ποίησις τών Βυζαντινών μεσενει. 

εύρίσκεται δηλονότι μεταξύ τής λογίας καί τής δημώδους παραδόσεως,^ μετε- 

χουσα έκείνης μέν ώς πρός τήν μορφήν, ταύιης δέ ώς πρός τό περιεχομενον 

και τάς γενικωτέρας ροπάς. Είς τήν δημωδεστέραν παράδοσιν και δια την 

γλώσσαν άλλά καί τήν έμπνευσιν καΙ τήν τεχνοτροπίαν καταλέγομεν τας χρο- 

1 Ν. Β. Τωμαδάκη, ΕΙσίχγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, έκδ. β', 

τόμ. Α', τεϋχο; β'. έν Άύ'ήναις, 1958, σελ. 161. 

* Αύτόθ^ι, σελ. 338 κέ. 
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νογραφίας καΐ τά χρονικά, τά πλεΤστα των έργων της *Αγιονρα(ρίας, ποιή¬ 

ματα ιστορικά, θρησκευτικά καί ήΘοπλαστικά, έργα σατιρικά, τάς μυθιστο¬ 

ρίας, τά; εις πεζόν και έμμετρον λόγον, καΐ ολόκληρον τον επικόν κύκλον 

του Βυζαντίου, του οποίου κύριον πυρήνα αποτελεί τό έπος καΐ τά §σματα 
του Διγενή Ακρίτα. 

Η δημωδεστέρα Βυζαντι\’ή Φιλολογία απομακρύνεται τής αύστηρας 

εξαρτήσεως από των κλασσικών σχημάτων. Νεωτερίζει και ώ; προς την 

γλώσσαν και ως πρός τά εϊι’^η καΐ ως προ; τούς τρόπους. Λαμβάνει τά 

θέματα και την πρώτην ύλην είτε έκ τού καθ’ ημέραν βίου εϊτε έ| άλλων 

φιλολογιών. Δέχεται καΐ επεξεργάζεται όΟνεΐα στοιχεία, γενικώς δέ ανοίγεται 

ευρυτερον εις τάς εξωθεν Ιπιδράσεις. Τά λαϊκά ή λαϊκότροπα μνημεία της 

απευθύνονται και συγκινοΟν ευρύτερα στρώματα τής Ελληνικής κοινωνίας, 

ή οποία κατά τό μέγιστον αυτής μέρος δεν δύναται νά προσοικειωθή εν τφ 

συνολφ την κλασσικήν παράδοσιν. Διά τών περί αγίων ιστορημάτων, διά 

τού Άκριτικού έπους και τού επικού κύκλου, διά τών μυθιστοριών, τών παν¬ 

τοίων άφηγημάτων και τών θρύλων, δ μεσαιωνικός Ελληνισμός ήδυνήθη νά 

Ικφράση ού μόνον τά άφελέστερα συναισθήματά του, άλλά και δύο εκ τών 

θεμελιωδών του συντελεστών; τό βαθύ θρησκευτικόν συναίσθημα και τό 
ήρωϊκόν στοιχεΤον. 

Είναι άνάγκη νά προστεθούν βραχεϊαι διευκρινήσεις δσον άφορ$ Ιδιαί¬ 

τατα εις τά άγιολογικά μνημεία καΐ εις τάς κατά μίμησιν ξένων προτύπων 

μυθιστορίας, *Υπό τό γενικώτερον είδος τής “Αγιογραφίας περιλαμβάνομεν 

έργα διαφορώτατα: τούς βίους άγίων, τά μαρτυρολόγια, τά συναξάρια, τά 

έγκώμια, τά θαύματα κλπ. 'Ως είναι φυσικόν, ή Βυζαντινή “Αγιογραφία τών 

πρωίμων χρόνων ύπέστη έντονωτάτας τάς Ιπιδράσεις, αμέσους καΐ Ιμμέσους, 

τών χωρών τής Ανατολής, ένθα άνεπτύχθη έξόχως δ ασκητικός και μοναχι¬ 

κός βίος. Διά τού σπουδαιοτάτου βιβλίου του Οπ^πϋ 61: ΒγζΕΠοε. Εε ίτέ- 

ίοπάδ οηεηίαΐ άε ΓΗμ§:ίο&Γ3ρΙιί0 ΐϊγζαπίϊπε (εν Βρυξέλλαις, 1950), δ 

πατήρ Ροιιΐ Ρεείετε προσεκόμισε άφθονον ύλην καΐ παρατηρήματα καίρια 

εις την έρευναν τού θέματος. Ή “Ανατολή, ή Αίγυπτος, ή Συρία και ή Με¬ 

σοποταμία, ή “Αρμενία και ή Ίβηρία και επέκεινα τούτων ή Νουβία και ή 

Αιθιοπία δεν ΰπέστησαν μόνον τήν αποφασιστικήν Ιπίδρασιν τού Ελληνι¬ 

σμού, αλλά καΐ παρέσχον εις τούτον σημαντικά δάνεια. « Σύροι, “Αρμένιοι, 

“Ανατολικοί πάσης έθνικότητος, εγκατεστημένοι έν τφ Βυζαντινφ Κράτει, 

δεν θά ήσαν πιστοί εις τό πνεύμα τής φυλής των, εάν κατέλειπον τόν Ελλη¬ 

νικόν κόσμον εν τή άγνοίο: τής δόξης τών “Εκκλησιών των...»^ Κατά τόν 

τρόπον τούτον ή Βυζαντινή “Αγιογραφία, ή οποία ήνοιξε τούς θησαυρούς 

^ ΡδΐιΙ ΡθδίεΓδ, "Ενθ·* άνωτ., σελ. 151. 
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της εϊς ολον τόν κόσμον, είναι δφειλέτις εις τάς Άνατολικάς’, ή δέ επίση¬ 

μος άγιολογική Γραμματεία τής “Ελληνικής Έκκ?.ησίας φέρει σαφή τά “ίχνη 

τής επεξεργασίας αμοιβαίας διεισδύσεως^ Παραπέμπομεν τόν αναγνώστην 

είς τάς πυκνάς σελίδας, ένθα ό διαπρεπής ερευνητής μετά τίνος ϊσως μονο- 

μερείίχς άποδεικνύει τάς προτάσεις του, και άρκούμεθα νά παραθέσωμεν 

ενταύθα απόψεις αυτού περί τού “Ελληνικού πνεύματος έν τή Βυζαντινή 

“Αγιογραφία. 'Ορμώμενος εκ τής διαπιστώσεως δτι αγιολογικά κείμενα μετε· 

φράσθησαν έκ τής Συριχής διαλέκτου, εκ τής “Αραβικής, τής “Αρμένικης, 

τής Γεωργιαι-ής είς τήν “Ελληνικήν, ο πατήρ ΡεεΙετε λέγει’ ακόμη καΐ αν 

ήδυνάμεθα νά καταρτίσωμεν πλήρη αναγραφήν τών έργων τούτων, αύτη 

«ουδόλως θά έβοήθει ημάς νά κατανοήσωμεν καλύτερον είς τί κυρίως συνί- 

σταται ή ύπηοεσία, τήν οποίαν δ “Ελληνισμός οφείλει είς τάς ύπ’ αυτού δου- 

λωθείσας φυλάς. Πολλά, τά πλεΐστα “ίσως τών έργων, τά οποία ή “Ελληνική 

“Αγιογραφία κατέστησε κτήμα αυτής διά μεταφράσεως, δεν συνετέλεσαν είς 

τόν πλουτισμόν της. Έν πάση δέ περιπτώσει, ούδέν προσθέτουν είς τάς 

βαΟείας πηγάς, έκ τών δποίων ή Ελληνική μεγαλοφυΐα ήντλησε μέρος τής 

δυνάμεως Ιπεκτάσεως καΐ τής καταπλησσούσης γονιμότητας» Είς τήν Ιδιά- 

ζουσαν ταύτην φιλολογίαν, ή δποία είναι συνδεδεμένη μετά τής “Ανατολής, 

δ “Ελληνισμός έδωκε τήν σφραγίδα τού πνεύματός του. “Εν τελευταίοι άνα- 

λύσει ή “Αγιογραφία έχει σχέσιν μετά τής τέχνης τού λέγειν καΐ τού γράφειν. 

Σπανίως ή λογοτεχνική Ιπιτήδευσις άπουσιάζει έκ τών έργων τούτων. Διό 

επεβλήθησαν είς αύτήν « οΐ νόμοι τής σοφιστικής, τής οποίας οί Έλληνες 

μόνοι κστεϊχον τό άπόρρητον. Έν τούτφ δ“ άκριβώς ούδεμία ούσιώδης 

μεταβολή Ιπηνέχθη είς τάς παλαιάς έπιδιώξεις τού Ελληνισμού...»^ Κατά 

τούς τελευταίους αιώνας τού Βυζαντίου ή τοιαύτη επίδρασις τού “Ελληνικού 

πνεύματος και τού άναγεννωμένου “Ανθρωπισμού κατίσχυσε επί τοσούτον, 

ώστε ή άφελεστέρα άγιολογική φιλολογία νά τραπή πρός τήν Ρητορικήν®. 

Τό αγιολογικόν εργον τού Νικηφόρου τού Γρήγορά είναι από τής έπόψεως 

ταύτης διδακτικόν 
“Εξ άλλου ή δημώδης Φιλολογία τών Βυζαντινών ασμένως ήντλησεν έκ 

προτύπων ξένων. Και έξ ανατολών καΐ έκ δυσμών οΐ “Έλλ.ηνες τών μέσων 

^ Αυτόθι, σελ. 49. 

* Αύτόθν, σελ. 152. 

* Αύτόθι, σελ. 50. 

^ Αυτόθι, σελ. 76. 

*Α. ΕΗτΙιπΓά, έν Κ. Κηιιηδ&οΙιεΓ, 'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογο¬ 

τεχνίας, τόμ. Α', σελ. 360 κέ. 

^δίβρίιβηε Βϊηοη, ΝίοέρΗοιβ θΓέ§:οΓ3.8, τΗβΙετίΓ βΐ Είδίοπεπ, ά’πρΓεβ 
βοή « Ε1ο§;ε όε ΜεΓοιιτε», έν Βαίΐείίη άε ΓΙπβΙϊΙιιΙ: ΙιΐδίοΓ. Βεί^ε όε Ε.οιηε, 

τόμ, 19 (1938), σελ. 144-174. 
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χοόνων παςιέλαβον καΐ διεσκεΰασαν έργα ή στοιχεία, τά οποία εχοησιμοποίη- 

σαν εν μυ9ιστοοί(?· Έξ ανατολών κατάγεται το περίφημον ·θρησκευτικόν 

αφήγημα «Βαρλαάμ καΐ Ίωάσαφ», του οποίου την Ελληνικήν διασκευήν 

άπέδωκε τελευταίως είς τον Ίωάννην τον Δαμασκηνόν ό Κταηζ Το 

« ιστορικόν Συντίπα του Φιλοσόφου » του Μιχαήλ *Ανδρεοπούλου εχει ληφθή 

εμμέσως έκ του ΡμπΙοΙιμζμηΐΓΕ. Έκ του Τνδικοΰ τοΰτου έργου προήλΟεν 

ωσαύτως ή ιστορία Κ3ΐί1μ1ι-ν&-Όίηιπ&1ι, τήν όποιαν διεσκεύασεν υπό τον 

τίτ?.ον « Στεφανίτης και Τχνηλάτης » ό μάγιστρος Συμεών Σήθ περί το έτος 

1080. Τινά των ανατολικών τούτων έργων διεβιβάσθησαν εις τήν Δύσιν διά 

του Βυζαντίου^. 

Ή επίδρασις τής Δύσεως §πι τήν δημώδη Ελληνικήν Φιλολογίαν του 

Βυζαντίου Ιλέγχεται κυρίως εν ταΐς μυθιστορίαις « Τά κατά Καλλίμαχον και 

Χρυσορρόην», « Βέλθανδρος και Χρυσάντζα», « Λύβιστρος και Ροδάμνη», 

«Φλώριος και Πλατζιαφλώρα » και «Τμπέριος καΐ Μαργαρώνα». Ή ερευνά 

τών πηγών των λαϊκών τούτων μυθιστοριών άποτελεΐ εν τή συγκριτική 

Φιλολογίςι σπουδαιότατον πρόβλημα. Μέχρι τοΰδε δύο μόνον άνηχθησαν 

μετ* άσφαλείας εις συγκεκριμένα δυτικά πρότυπα. Τό μυθιστόρημα « Φλοόριος 

και Π?νατζιαφλώρα» στηρίζεται ΙπΙ του Τοσκανικοΰ ποιήματος του δεκάτου 

τετάρτου αΙώνος «II Οαπίατο άί Ρίοηο θ ΒίαηοίΠοΓΟ», τό όποιον αποτελεί 

καΐ τοΰτο διασκευήν τοΟ γνωστού Γαλλικού Ιστορήματος « Ρΐοίτβ οΐ Β1αη· 

οΙιείΙειίΓ». Επίσης ό « Ίμπεριος και Μαργαρώνα» σχετίζεται μετά τής 

Γαλλικής μυθιστορίας « Ρίεττο άδ Ρτονοηοο εΐ Ια ΒεΙΙε Μα^αείοηηε». Τών 

άλλων ή προέλευσις άμφισβητεΐται, τών δέ « Τά κατά Καλλίμαχον και Χρυ* 

σορρόην » εξαίρονται αί λαϊκαί Ελληνικά! πηγαί^. Άπό τής ήμετέρας επό- 
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ιρτδπζ ϋοΐ£6Γ, Βετ βΓίεοΙιίδοΙιε ΒατίΕδίη-Κοτη&η βΐη άεβ 
Η. ΙοΗίΐηηεδ νοη Βαπίδδίεοδ, δ1χι<ϋ& ΡαΪΓΪδ£ίθ3 εΐ Βγζ3η1ίπ3, 1ΐ€Γ3α5£β§:εδεα 

νοη ]. Μ. ΗικοΙτ, 1ι Εΐΐ3ΐ, 1953. 

2Ρ3ΐι1 ΡεεΙβΓδ, Ένθ-’ άνωτ., σελ. 164. 

3 Έκ τής νεωτάτης περί τών θεμάτων τούτων βιβλιογραφίας μνημονεύομεν 
τά ακόλουθα δημοσιεύματα: Μ. Μανούσαχα, Ι,βδ Γοιπαηδ 1>3^ζ3η1ίη8 άβ 
οΐιοναίετΐε εί ΓέΙαΙ: ρτέδοηί άβδ έΐιιάεδ Ιεδ €θΠ06ΓΠ3η£, έν Κενιιβ άβδ έΐυάβδ 
ΐ)γζ3ηϋηεδ, τόμ. 10 (1952/1953), σελ. 70 -83. Μ3Γεε1 Ρΐο1ΐ3Γά, 8ιιγ Ιεδ 
ίοηάεπαβηϊδ Ιτΐδίοτίητιεδ άεδ Γθπΐ3Πδ < ά’ΙιηόέΓίοδ ε£ άε .Μ3γ§:3γοπ3 » ε£ «άε 
Ρίεττε άε Ρτονεποε εί άε 13 ΒεΙΙε Μ3§ιιε1οηηε Αυτόθι, σελ. 84 -92. Γεωρ¬ 

γίου Μ έ γ α, Καλλίμαχου καί Χρυσορρόης ύπόθεσις, έν Μέΐ3η§:εδ Οεί3νε εΐ 
Μείρο Ιίετίίετ, τόμ. Β', έν Άθήναις, 1956, σελ. 147 - 172.. Ά ν τ. Σιγάλα, 

Μεθοδολογικά προβλήματα. Τό μυθιστόρημα Βέλθανδρος και Χρυσάντζα και ή 
αποκατάστασή του, Αυτόθι, σελ. 355 -377. Βυζαντινά 'Ιπποτικά μυθΊοτορηματα, 
επιμέλεια Έ μ μ. Κ ρ ι α ρ ά, «Βασική Βιβλιοθήκη», 2, εν Άθήναις, 1955. Βε 
Ε,οιηαη άε 03ΐΗπΐ30ΐιο8 .ε£ θε ΟΚνγδοττΙτοέ. Τεχίε έΐΒόΙί ε£ ΐΓΕάυΐΙ ρ3Γ Μ. 

Ρίε1ΐ3Γ<1, έν Παρισίοις, 1956. Πρβλ. Ρ3τι1 Βετηετίε, Α ρτοροδ ά υηε 

ψεως β?^ποντες τά πράγματα, τούτο όφεί?.ομεν νά παρατηοήσωμεν ενταύθα, 

δτι οί ποιηταί ή διασκευασταί τών δημιουργημάτων τής ξένης μυθιστορίας 

προσήρμοσαν ταύτα εις τό πνεύμα τού τόπου, παρεμβαλοντες στοιχεία, ειλημ¬ 

μένα άλλοτε μέν εκ τής αρχαιότερα: παραδόσεως, Ελληνιστικής καΐ μεσοχρο- 

νίου, άλλοτε δέ έκ τού λαϊκού μύθου. Έν τή συντόμφ άλλα περιεκτική δια¬ 

τριβή περί τών « Τπποτικών μυθιστοριών επί Ελληνικού εδάφους » (1911) 

ό ]. Β. Βιιγυ ως ακολούθως συνώψισε τάς περί τής προελεύσεως αυτών γνώ- 

μας του: «'Ότε οί ίππόται τής Δύσεως ήλθον και έγκατεστάθησαν έπι τού 

εδάφους των, οί "Ελληνες κατεϊχον ήδη, έκτος τής ιδίας αυτών τεχνικής, ολας 

τάς Ιδέας, τήν ύλην και τήν παρασκευήν διά τήν δημιουργίαν τής ίπποτικής 

μυθιστορίας». Επομένως ουδόλως εκπλήσσει τό δτι, παρά τήν κοινωνίαν 

τών δύο πολιτισμών, τού δυτικού και τού Ελληνικού, ή Γαλλική ίπποτική 

Φιλολογία δεν κατώρθωσε νά άσκηση τήν γοητείαν της έν φ μέτοφ ήσκησεν 

αυτήν άλλαχού, έν Γερμανίς: φέρ* είπεΐν. Ή μυθιστορία τής Δύσεως δεν 

ήλθεν ώς άποκάλυψις είς λαόν, δσης είχεν ήδη Ιν τή Ιδίρ Φιλολογίςι θέματα, 

Ιδεώδη και παράδοσιν πλασμάτων τής φαντασίας. Έ άσκηθεϊσα ΰπό τών 

Γάλλων και τών Τταλών Ιπίδρασις Ιχρησίμευσεν άπλώς ώς έρέθισμα διά τήν 

παραγωγήν ού μόνον διασκευών, άλλα καΐ πρωτοτύπων δργων, τά όποια 

άνταπεκρίνοντο προς τήν ζήτησιν τής κοινωνίας. « Ούχ ήττον τά έργα ταύτα 

είναι Ελληνικής, ούχΙ δέ ξένης προελεύσεως* στηρίζονται ούχι έπΙ ξένης, 

ά?Δά έπι Ιθνικής παραδόσεως — επί τού μεσαιωνικού Ιπους καΐ τής ερωτι¬ 

κής μυθιστορίας, ή οποία εγεννήθη κατά τούς Ελληνιστικούς χρόνους». 

Ύπο?.είπονται, βεβαίως, τών καλυτέρων Γαλλικών συνθέσεων. Δεν έχουν τήν 

σφραγίδα τής κοσμοπολίτικης Φιλολογίας. Δεν είναι δμως δημιουργήματα 

δθνεϊα και έκ δευτέρας χειρός. « Ή δυτική Ευρώπη έπαιξε σημαίνον πρό- 

σωπον, δημιουργούσα τάς κοινωνικά: συνθήκας, ύφ’ δ; άνεφάνησαν. Είναι 

όμως ταύτα κατά τά καίρια αυτών γνωρίσματα, κατά τό πνεύμα και τήν ύλην 

ώς και κατά τήν μορφήν, άποτέλεσμα έσωτερικής άναπτύξεως, νόμιμον γέν¬ 

νημα Φι?Λ?νθγίας, ή οποία είχε πάντοτε τήν συνήθειαν νά λαμβάνη μικρά 

και νά δίδη μεγάλα » 

Ζ' 

Όλίγαι λέξεις πρέπει νά προστεθούν και περί τής Τέχνης. Έν τή 

καθο?ακή ταύτη μορφή τού πνευματικού βίου τών Βυζαντινών οί συγγραφείς 

ευρίσκουν άριδηλοτέραν τήν προσφοράν τής Ανατολής. «Ή Βυζαντινή 

Γέαβηίε όάΐΐΐοη άιι γοιιι3π άε θ3ΐ1ϊηΐ3θ1ιοδ όβ ΟΙίΓγδΟΓΓίιοέ, έν Κ,ενιιε <365 

βίνιάεδ 1>γζ3π1ίη6δ, τόμ. 15 (1957 ), σελ. 289-291. 

1 1. Β. Βυτγ, Β.οηΐ3ηο63 οί €Ιιί1ν3Γγ οη Οτεβίί 3οί1, έν “Οξφόρδη, 1911, 

σελ. 23 - 24. 
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Τέχνη, λέγει δ Ραυΐ Ι,6ηΐ6Γΐ0, Ι'χει όπισθεν αυτής ολόκληρον την ίεράν 

τέχνην τής παλαιάς Ανατολής. Είναι ανατολική και έν αυτή έ'τι τή τεχνική... 

Είναι κυρίως ανατολική εν τή Ιμπνεΰσει... »^ 

Ή Τέχνη είναι έκ των μάλλον αντιπροσωπευτικών και έν ταυτφ πρω¬ 

τοτύπων δημιουργημάτων του Βυζαντινού πνεύματος, ή πνευματική έκφρα- 

σις, διά τής οποίας τό Βυζάντιον κατώρθωσε νά ύπερβή τα δρια του ίδιου 

χώρου καΐ του ίδιου χρόνου καΐ νά δημιουργήση αθανάτους έθνικάς καΐ 

ΰπερεθνικάς άζίας. Ή επέκτασις τής Βυζαντινής Τέχνης έν τφ χώρφ και ή 

έπιβίωσις αυτής πέρα των ορίων τοΰ βίου τής Αυτοκρατορίας είναι αναμφι¬ 

σβήτητα τεκμήρια του υπερεθνικού τουιου χαρακτήρος. Έκτος των χωρών 

τής χερσονήσου τοΰ Αίμου καί τής Ρωσίας, ή Τέχνη τοΰ Βυζαντίου διά τών 

αμέσων και έμμεσων έπιδράσεων κατέκτησε τήν Εγγύς Ανατολήν και τήν 

Ιταλίαν, δεν έμεινε δέ ξένη προς τάς καλλιτεχνικάς ροπάς τής κεντρικής καΐ 

τής δυτικής Εΰρώπης. 

Διά τοΰ συνόλου τών καλλιτεχνικών Ικδηλώσεων, διά τής ’Αρχιτεκτονι- 

κής, τής Ζωγραφικής, τοΰ διακόσμου, τής μικρογραφίας, τής μικροτεχνίας, 

τό Βυζάντιον παρεσκεΰασε γλώσσαν μεταφυσικήν, ή δποία Ιγένετο καταληπτή 

καΐ άποδεκτή υπό μεγάλου τμήματος τοΰ χριστιανικού κόσμου. Καθόλου 

είπείν, ή Βυζαντινή Τέχνη ΰπήρξε τέχνη θρησκευτική, πνευματική, τέχνη τοΰ 

νοητού καΐ τοΰ υπερβατικού, δπςόσωπος καΐ συντηρητική, άλλα καΐ τέχνη 

αύτοκρατορική «Τό πρόβλημα, τό όποιον τίθεται είς τον Βυζαντινόν καλ¬ 

λιτέχνην, λέγει ώσαΰτως ό Ρ&υΐ Ι^βτηεΓίδ, δΰναται νά γίνη καταληπτόν, 

μόνον Ιάν παύσωμεν νά βλέπωμεν Ιν τφ ’Ανατολικφ Κρατεί τήν συνέχειαν 

καΐ τήν παρακμήν τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους τής Δΰσεως... Ή έννοια αΰιη 

είναι ίστορικώς ψευδής καί εμποδίζει νά κατανοήσωμεν τά πράγματα. Μεταξύ 

τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους καΐ τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους παρεντίθεται ή έπανά- 

στασις τοΰ Χριστιανισμού. Άλλ’ ιδιαίτατα ή Βυζαντινή Τέχνη προέβη 

περαιτέρω πρός τήν κατεΰθυνσιν ταύτην, διότι τής έπαναστάσεως εκείνης 

άπεκόμισε πληρέστερον τά αποτελέσματα. Κατά τούτο υπήρξε τέχνη ολοκλη¬ 

ρωτική. Δεν είναι μόνον τέχνη χριστιανική, άλλ* ή μάλλον χριστιανική έξ 

όλων τών τεχνών, τάς οποίας ένέπνευσεν δ Χριστιανισμός»®. Θά ήδύνατό 

τις νά προσθέση δτι αΰτη υπήρξε τό αποτέλεσμα «τοΰ διαλόγου μέ τον 

Θεόν », ως θά έλεγεν 0 Απάτε Μ3ΐΓ2ΐαχ. 

Δεν είναι έργον τοΰ ιστορικού νά άσχοληθή έν τή γενική ταύτη έκτιμή- 

^ΡειιΙ Ι.6π16γ1θ, Ρεγοίιοΐο^ΐβ άε Γ&γϊ δγ·ζ&ηί;ϊπ, έν Βυΐΐείΐη <3β ΓΑβ- 

5θθϊ&ίΐοη ΟχιίΠδΐΐίΐιε Βηάέ, Μάρτιος 1952, σελ. 57. 

2ρ&ίΐ1 Ρεπιετίε, Ι,ε βΙγΙε ΐ>7ζ&ηΙ;ΐη, έν Παρισίοις, 1943, σελ. 19 κέ. 

^Ρ3τι1 ΡεαιετΙε, Ι,α ρ3γοίιοΙο§ΐβ άε Γατί Β^ζ&πίϊπ, Ένθ·* άνοοτ., 

σελ. 53. 
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σει τών πραγμάτων περί τά μτ-ημεΐα καί τάς τεχνοτροπίας, περί τήν τεχνι¬ 

κήν, τάς εξελίξεις καί τούς σταθμούς. Πλήν τοΰ θέματος τής έπεκτάσεως τών 

κα?όίιτεχνικών ροπών κατά τόν χώρον, τό οποίον έχει γενικώτερον ιστορικόν 

διαφέρον, τίθεται εις αυτόν, άναζητοΰντα τάς άφορμάς τοΰ Κράτους καί 

πολιτισμού, τό πρόβλημα τής καταγωγής τής τέχνης τοΰ Βυζαντίου. Τό πρό¬ 

βλημα τοΰτο ένετοπίσθη είς τό έρώτη[ΐα ΟτιεπΙ: οάεΓ Ρογπ, τό όποιον έθε- 

σενάπό τοΰ 1901 δ Ιθ36£ 3ίΓζγ§:ο\Λ’δ1^ί, δστις άρχικώς μέν ύπεστήοιξεν δ'τι 

δν ρόλον έπαιξεν ή Ελλάς διά τήν Αρχαιότητα έπαιξε καΐ τό Τράν διά τόν 

γεννώμενον χριστιανικόν κόσμον, ακολούθως δέ εστράφη πρός τήν Αρμενίαν, 

ϊνα άναζητήση τά απώτερα πρότυπα ^ Ή ερευνά τών μνημείων καί τών 

τεχνοτροπιών απέδειξε τό μονομερές, τό απόλυτον και έν τισι τό εσφαλμένον 

τών θεωριών τούτων. Εις απολύτους ωσαύτως γνώμας έφθασε καί ή αντί¬ 

θετα πρεσβεύουσα “Ιταλική και Ίταλιανίζουσα σχο?νή από τοΰ Ο. ΚίνοίΓ3 

καΐ άκολούθως, καθ* ήν μεγίστη ύπήρξεν ή έπίδρασις τής Ρώμης καί τής 

“Ιταλίας έπΙ τήν πρώιμον χριστιανικήν καί τήν Βυζαντινήν Τέχνην, Ιδίςι εν 

τή Αρχιτεκτονική, Κατά τά τελευταία ετη δ ]. Β. Ρετίίίηδ, όμιλών 

περί τοΰ Ίταίακοΰ στοιχείου Ιν τή μεταγενεστέρου Ρωμαϊκή και τή πρωΐμφ 

μεσαιωνική “Αρχιτεκτονική, άπέκρουσε τά; θεωρίας τοΰ 3ζΓΖ>>§Ό·'Λ^δ1ίί καί 

προσεπάθησε νά περιορίση τήν “Ιταλιανίζουσαν θεωρίαν είς τά λογικά της 

όρια. 'Η μείωσις τοΰ ρόλου τοΰ Ελληνισμού άποτελεϊ μειονέκτημα και τών 

δύο σχολών®. “Εν συνεχείίί δ Ε. Η. 3·τνϊ£ί: εν τφ έργφ Κοιηαη δΟΐίΓοεδ οί 

Οΐιπδΐίδη ατζ, Ιν Νέρ; 'Υόρκη, 1951, υπερβάλλει άνευ πρωτοτύπων παρατη¬ 

ρημάτων τήν Ρωμανίζουσαν θεωρίαν:« δ ουτω δνομαζόμενος Βυζαντινός 

ρυθμός, είπεν, άσφαλώς μέχρι του δέκατου αΙώνος, θά έπρεπεν άκριβέστερον 

νά δνομασθή μεσαιωνικός Ρωμαϊκός». Εις τό Ιρώτημα Οπεηί οάοΓ Κοιη ? 

άπεκρίθη άνεπιφυλάκτως: Κοπι®. 

Περισσότερον πάσης άλλης πνευματικής έκφράσεως ή Τέχνη τοΰ Βυζαν¬ 

τίου, ώς πάσα τέχνη, καί αυτή ή αρχαϊκή Ελληνική, παρέλαβεν έξωθεν 

στοιχεία, σύν τοϊς άλλοις δέ καί ανατολικά, είτε διά τοΰ Έλληνορρωμαΐκοΰ 

συγκρητισμού, είτε απ’ ευθείας. Παρά ταΰτα έναντι τών άλλων τεχνών δια¬ 

τηρεί αΰτη πλήρη ανεξαρτησίαν. Καί αυτοί οί άνατολίζοντες αναγνωρίζουν 

τό πράγμα. 'Η Βυζαντινή Τέχνη, παρατηρεί ο Ραηΐ Εεπιετίθ, μολονότι 

έθραυσε τούς δεσμούς μετά τής Έλληνορρωμαϊκής Άρχαιότητος, « δμως δεν 

έπανεΰρε τήν ιεράν αγωνίαν τής Αίγύπτου καί τής αρχαίας Άνατο?ιής. 

^ Πρβλ. Ο Η. Βχβΐιΐ, Μ&ηηεΐ (1’3.γΙ δγζΗ,ηΐίη, β’ εκδ., τόμ. Α', έν Παρι- 
σίοις, 1925, σελ. 18. 

2 ΙΙρβλ. Ρ&ηΐ Ρευιετίε, ΒηΙΙείίη &Γε1ιέο1ο^ίς.ι:ε III, έν Κενυε άεε 

έϋαθεδ 1)γζ3η1ΐηε3, τόμ. 10 ( 1952/1953 ), σελ. 180-181. 

® Αύτόθ-ι, σελ. 182. 
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'Υπαρχει τι τό νέον, τούτο δέ τό νέον προσέφερεν ό ανθρωπισμός του Χρί¬ 

στου. Τό θειον δράμα παίζεται νυν επί τής γης, μεταξύ ήμών. Εις τούτο δέ 

οφείλεται τό δτι ή Βυζαντινή Τέχνη, καΐ έναντι έτι τής συγχρόνου τέχνης : | 

τής Δύσεως, δεν δύναται απολύτως, ϊσως δέ και κυρίως νά δρισθή ώ; ανα- | 

τολική »Κατά βάσιν αυτή υπήρξε τό αποτέλεσμα τού Μεσογειακού συγ¬ 

κρητισμού, εις την διαμόοφωσιν τού οποίου ή Ελληνιστική εμπειρία έπαιξε , 

πρωτεύοντα ρόλον. Κατά τον Αιτάτε ΟγεΒεγ, «ή καλλιτεχνική εμπειρία, την 

οποίαν δνομάζομεν Βυζαντινήν, δεν καταλέγεται εις τήν κατηγορίαν των 

αισθητικίον, των άνηκουσων εις συγκεκριμένον τινά λαόν ή των συναπτομέ- 

νων μετά συγκεκριμένου τινός εδάφους. *Αποτελεϊ μάλλον φάσιν εν τή τετα- ε; 

ραγμένη ιστορίφ των καλλιτεχνικών εμπειριών τών Μεσογειακών λαών. *Η 

φάσις αύτη υπήρξε στενώς συνδεδεμένη μετά τής ΰπάρξεως τού μεταξύ τού 

330 και τού 1453 άκμάσαντος χριστιανικού Κράτους, §ν τφ δποίφ ΰπερί- ^ 

σχυεν 0 Ελληνισμός καΐ τού όποίου έδρα ήτο ή Κωνσταντινούπολις». | 

Δεχόμενοι δέ τήν Βυζαντινήν Τέχνην « ώς φάσιν έν τή άνελίξει τής Μέσο- ; 

γειακής Τέχνης, ϊσχυριζόμεθα έν ταύτφ δτι αύτη κατά τήν άφετηρίαν της ί 

παρέλαβε τά πλεΐστα τών στοιχείων, άτινα Ιχαρακτήριζον τό προηγηθέν | 

Μεσογειακόν έργον... » Άναφερόμενος είδικώτερον είς τήν Ζωγραφικήν, δ | 
Ογ&Ιο&γ λέγει δτι « οί Βυζαντινοί δεν άνεζήτησαν τά πρότυπά των Ιν τή Γρα- ι 

φική άλλων χωρών και δεν έφεΰρον εϊδη Ιζωγραφισμένων πινάκων, τά όποια | 

ήγνόουν οΐ καλλιτέχναι τών χρόνων τού Αύγουστου και τού Τραϊανού. ΚαΙ ^ 

τούτο είναι άκριβές ού μόνον περί τών πρώτων Βυζαντινών καλλιτεχνών, ί 

άλλά καΐ περί πάντων τών ζωγράφων τού Βυζαντίου, μέχρι τής πτώσεως τού | 

Κράτους τής *Ανατολής καΐ πέραν αυτής»*. Πρέπει νά σημειωθή δη, κατά | 

τόν αυτόν συγγραφέα, ή κλασσική Ιπίδρασις συνετέλνεσεν είς τήν άναγέννη- ^ 

σιν τών χρόνων τής Μακεδονικής δυναστείας ^ | 

Η' ^ 

Έκ τής άνασκοπήσεως ταύτης καί τών ανωτέρω προσαχθεντων στοι- ; 

χείων προκύπτουν γενικώτερά τινα συμπεράσματα, τα οποία καταχωρίζονται · 

ενταύθα ως άπόκρισις είς χά ερωτήματα: ΟτΐοπΙ οάετ Κ.οηι?, Ανατολή η 

Δύσις; ) 
1. Οι μεγάλοι πολιτισμοί δεν αναπτύσσονται εν κλειστφ χώρΦ, άλλα | 

δέχονται καί ασκούν επιδράσεις. Έν αυτή τή έννοιφ τού πολιτισμού υπάρχει ί 

1 Ρ3 υΐ Ι^επιβΓίε, 1^3. ρ5γο1ιο1ο§ίβ άβ Ι’βτΐ ΐ37Ζ3ηΐΐη, σελ. 57. | 

2ΑηάΓέ ΟΓ&3&Γ, Ιν& ΡείηΙαΓε ϋγζαηΐίηε. 1,63 §:Γ3η<1δ δίεοΙεβ άβ Ια | 

ΡεΐηΙιίΓε, έν Γενεύη, 1953, σελ. 31-32. ί 
^Πρβλ. Ραυΐ Ινεπιετίε, ΒιιΠεΙΐη ΕΓοΙιέοΙο^ίφυε III, Ένθ·’ άνωτ., 

σελ. 177. ( 
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τό κεφαλαιώδες γνώρισμα τής επεκτάσεως εις τόν χώρον και εις τόν χρόνον. 

*Η πλαστική και αφομοιωτική ίκανότης πολιτισμού τίνος είναι τοσούτον 

μεγα?.υτέρα καθόσον μεγαΐ,υτέρα είναι ή δύναμις αυτού νά ύποτάσση τά 

δάνεια στοιχεία καΐ νά άποτυπώνη εις αυτά τήν σφραγίδα τού πνεύματός του. 

2. Τό Βυζαντινόν Κράτος καΐ ό Βυζαντινός πολιτισμός προήλθαν Ικ 

τής συναντήσεως διαφόρων πραγματικών καΐ ιστορικών συντελεστών. Ώς έκ 

τούτου έδέχθησαν στοιχεία έξωθεν, στοιχεία Ελληνικά, Ρωμαϊκά καΐ ανα¬ 

τολικά. Πολλαί τών ανατολικών ή Ασιατικών επιδράσεων έρχονται διά 

μέσου τής Ρώμης καί τών Ελληνιστικών βασιλείων. "Ομως έν τφ συνόλφ 

τά ανατολικά στοιχεία « δέν είναι τά ουσιώδη καΐ χαρακτηριστικά γνωρί¬ 

σματα τού Βυζαντινού κόσμου » ^ 

3. 'Η άνάλυσις καί τρόπον τινά ή ανατομία τών συντελεστών τού δημο¬ 

σίου βίου άποδεικνύουν οτι Κράτος καί κοινωνία διέπονται έν Βυζαντίφ 

υπό θεμελιωδών αρχών, παραδόσεων, πολιτικών διοικητικών θεσμών, κυβερ¬ 

νητικών καΐ οικονομικών μεθόδων, κοινωνικών θεσμίων, κανόνων Δικαίου 

— συντε?νεστών, οί^τινες έχουν τήν προέλευσιν Ικ τού Έλληνορρωμαϊκού 

συγκρητισμού. Ή Ρώμη προβάλλεται ώς συντελεστής τού δημοσίου βίου καΐ 

τών κανόνων τής κοινωνικής συγκροτήσεως* όμως διά τής Ρώμης διοχε¬ 

τεύονται είς τούς μέσου; αίώνας ή Ελληνική καΐ ή Ελληνιστική παράδοσις, 

καθόσον άπό τίνος τού χρόνου στιγμής ή ιστορική άποστολή τού Ελληνι¬ 

σμού συγχέεται μετά τής ιστορικής παρουσίας τής Ρώμης. 

4. Ό πνευματικό; βίος τού Βυζαντίου διέπεται είδικώτερον υπό δύο 

πρωταρχικών συντελεστών: τού Χριστιανισμού καΐ τού Ελληνισμού. *Η 

συνύπαρξις καΐ ή ταυτόχρονος Ινέργεια άμφοτέρων τούτων Ιδημιούργησε τόν 

Βυζαντινόν Ανθρωπισμόν, ό όποιος άφωμοίωσε τήν Ελληνικήν σκέψιν και 

τήν Ελληνικήν παιδείαν καΐ διέπλασεν ιδεώδες βίου κατά Χριστόν. Πάντα 

τά όθνεϊα ή αυτόνομα στοιχεία ύπετάχθησαν είς τούς κανόνας τού *Ανθρω- 

πισμοΰ τούτου. 

'Ως έκ τής προε?νεύσεως, τών σταθερών ιδεολογικών ροπών αύτών, ώς 

έκ τών τρόπων τού συναισθάνεσθαι καί ώς έκ τώ.ν μεταφυσικών ενατενίσεων, 

ό Βυζαντινός δημόσιος βίος καΐ δ πολιτισμό; — σαφώς άντιτιθέμενοι πρό; τε 

τούς Ασιατικούς πο?ατισμούς καί πρός τόν «Βαρβαρικόν» κόσμον — ανή¬ 

κουν εις τήν μεγά?νην εμπειρίαν καί παράδοσιν, τήν οποίαν είσήγαγεν εις 

τήν Ανθρωπότητα ή Έ?νληνορρωμαϊκή έπικράτησις έν τφ Μεσογειακφ χώρφ. 

Κράτος κατ* εξοχήν Μεσογειακόν, τό Βυζάντιον συνεχίζει έν τή ιστορία; τόν 

Μεσογειακόν συγκρητισμόν. Εντεύθεν έρχεται είς στενήν κοινωνίαν μετά τού 

μεσαιωνικού κόσμου τής Δύσεως καί μετά τών πολιτισμών τής Ευρωπαϊκής 

Αναγεννήσεως. "Οθεν όρθώς ό ΑηιοΙά Τογηΐοεε έν τή ταξινομήσει τών 

^Νοηηαη Β^γπεβ, Β7Ζ3ηίίπ6 δΙυάΐεβ αηά Οίθετ Εεββγε, σελ. 69. 
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πολιτισμών του ανθρώπου εθεώρησε τον χριστιανικόν ορθόδοξον πολιτισμόν 
και τόν μεσαιωνικόν της Δυσεως ώ; πολιτισμούς αδελφούς, αμφοτέρους δέ 
ώς κατιόντας του *Ελληνικοΰ *Αλ?.ά τό Βυζάντιον προβαίνει περαιτέρω: 

επεξεργάζεται και συνθέτει εκ προοιμίων θεμελιώδεις τινάς μορφάς, τρόπους 
τού σκέπτεσθαι και τού συναισθάνεσθαι, τρόπους ενατενίσεως τής ζωής, οι 
όποιοι απήρτισαν τελικώς την Ευρωπαϊκήν πνευματικήν κοινότητα. Διά 
ταΰτα πάντα, άντιστρέφοντες τόν ισχυρισμόν του 01£ο, λέγομεν : εν 
Βυζαντίφ ή Ευρώπη Ινίκησε κατά τρόπον αποφασιστικόν τήν *Ασίαν. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

ΐΑτηοΙά Το^ηδβε, Α δ1ιΐ(37 οί ΗίεΙοτγ, τόμ. Α', σελ. 63 κΙ., 129 κε. 
22 -1 - 1959 

ΣΦΕΝΔΟΝΙΟΝ 

Εις τό «Κυθήριον Χρονικόν» τού Xειλά^ τό συνταχθέν πιθανώς περί 
τά μέσα τού αΐώνος, άναφέρεται οτι τό έν Κυθήροις « μοναστήριον » 

( = εκκλησία) τού *Αγ. Θεοδώρου εκινδΰνευσέ ποτέ νά καταπέση τής « τρούλ' 

Είκ. 1. Ή κάτοψις τοΰ ναοΰ 'Αγ. Θεοδώρου των Κυθήρων. 

λας » αυτού ύποστάσης μέγα « σχίσμα ». Προς αποτροπήν τού κινδύνου τούτου 
οι κάτοικοι τού Ποταμού συνελθόντες άπεφάσισαν τήν συλλογήν τής σχετι* 

κής «Ιξόδου» στερεώσεως τοΰ ναοΰ και τήν εκ Μονεμβασιας μετακλησιν 
ειδικών « μαστόρων». Ούτοι ελθόντες είς Κύθηρα έπελήφθησαν τής συγκρα- 

1 Έξεδόθη τό πρώτον υπό I. Βελούδου { Ένετίησιν 1868 ) είχα δ’ υπό Κ. 
Ηορί έν ΟΙίΓοηίφυεδ θΓ6θθΓθοι&η03, Β^γΗπ 1873, σ. 346 -358. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ εταιρείας; ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠβΥΔΩΝ ·Έτβ6 ΚΗ' 26 
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τήσεως του ναοϋ κατά τον Ιξής τρόπον, δν μεταφέρω έπΙ λέξει εκ του Χρο¬ 

νικού (σ. 349): και ^ποίησαν οΐ μαοτόροι τότε καμάρας εις τόν ναόν από 

κάτωΰ'εν ^ως ανω και διά μέοου αφενδόνια, καΐ περιέζωσαν τόν ναόν και 

εκρατή·&η άπό τότε και στήκεται μέχρι τον νυν. 

Ο ναός του « μεγάλου αγίου Θεοδώρου» σώζεται και λειτουργεΐται 
εισετι μέχρι σήμερον. Ή κάτοψίς του, ι^ν παρέχομεν ενταύθα {εϊκ. 1) έδη- 

Είκ. 2. Ναός Αηϊ τής Αρμενίας. 

μοσιεΰθη υπό του καθηγ. κ. Γ. Σωτηρίου μή συνοδευθεΐσα δμως δυστυχώς 

και υπο κατα μήκος τομής· Πρόκειται περί ναού σταυροειδούς εγγεγραμμέ¬ 

νου, μετά τρουλλου στηριζομένου επι τεσσάρων διασταυρουμένων καμαρών. 

Η δυτική έκ τών καμαρών τούτων ώς και αί εκατέρωθεν αυτής μικρότεροι 

καμάραι τών πλαγίων κλιτών φαίνεται δτι παρουσίασαν σοβαρά ρήγματα, 

ατινα επεφεραν και το μνημονευθεν σχίσμα τού τρουλλου και επεκρέμασαν τόν 

κίνδυνον ολοσχερούς καταπτώσεως τού ναού. Πρό; συγκράτησίν του λοιπόν 

οί εκ Μονεμβασίας μετακληθέντες μαΐστορες άνακατεσκεΰασαν, ώς μάς λέγει 

το Χρονικόν, τας καμαρας απο κάτωθεν εως άνω, συνάμα δέ κατεσκευασαν 

και διά μέσον ήτοι εγκάρσια αφενδόνια. ‘0 άγνωστος μέχρι τοϋδε καί υπό 

τών λεξικογράφων αθησαύριστος άρχιτεκτονικός ουτος δρος θά πρέπει άναμ- 

φιβόλως να ισοδύναμη προς ο,τι εως τώρα ώνομάζαμεν «ενισχυτικήν ζώνην» 

(3.ΓΟ άοιιΙοΙεΕμ) ήτοι προς εγκαρσιως κάτωθεν τού έσωρραχίου τών κυλιν¬ 

δρικών θόλων κατ’ αποστάσεις κατασκευαζόμενα, ήμικυκλικά ή τεθλασμένα 

τόξα, άτινα εσχημάτιζον τρόπον τινά τόν σκελετόν τού δλου θόλου, χρησι- 

μευοντα και προς στήριξιν τών ξυλοτΰπων (καλουπιών) έφ’ ών εστηοίζετο 
ή μεγάλη κατά μήκος καμάρα (εικ. 2). 

^ Εις την υπό Σ π, Στά·9·η έκδιδομένην Κυθηραϊκήν Έπιθΐώρησιν, εν Ά6ή- 
ναις 1923, σ. 315 εικ. Ια. 
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Τοιαύται ενισχυτικαι κυλινδρικών θόλων (βαγενοκαμαρών) ζώναι, πλά¬ 

τους συνήθως 0.3δ - 0.50 μ., ήσαν έν χρήσει ήδη άπό τής ρωμαϊκής εποχής 

συνεχίσθησαν δ’ άργότερον εις τήν βυζαντινήν^ (εικ. 2) καΐ συνηθέστερον 

εις την ρωμανικήν τέχνην®. Μεγάλη δμως χρήσις αυτών εγινεν εν Ελλαδι 

ΕΙκ. 3. Ναός Παναγίας Ρόμπη Αθηνών. 

επί Τουρκοκρατίας, ής παραδείγματα παρέχουσι πλεΐστοι ναοί τών Αθη¬ 

νών^ (είκ. 3), τής Αττικής Μ εικ. 4 και 5), τής Ευβοίας®, τής Ρόδου ^ κλπ. 

Αλλά και εις αυτόν τόν ναόν τού *Αγ. Θεοδώρου τών Κυθήρων σώζονται εως 

1 ΠυΓπι, Βίυ Βδΐιΐίαηεΐ: άοΓ ΕίηιεΙίεΓ υηά ΚδπιβΓ, δΙυΙΙ&ίΐΓί: 1905, σ. 

253 είκ. 271 (ΝεμαυσοΟ καΐ Ν&ηιί). 
2 Α. 0110 157, Ι/’&νΙ όβ Μϊϊγ ο1ι6ζ Ιοδ Βγζ&ηΐίπδ, Ραήδ 1883, σ. 23 είκ. 

19 (Χώναι). Α. Όρλάνδος, Άρχεϊον Βυζ. Μνημ. Ελλάδος Ζ' (1951), σ. 156 

είκ. 3 καΐ 4 ( Καθολικόν Μ. Περιστερών). 'Ο αυτός, Α.Β.Μ.Ε: Η' (1955/6 ), 

σ. 129 είκ. 3 (Χριστός Μεσκλών Κρήτης). Ο. Οετοΐα, ΜοηυιηεπΠ Υεπείί 
ηεΙΡϊδοΙίΐ άΐ 0Γεΐ3, είκ. 22 και 143 ( Ζεβρεμιανά καί Άσώματος Σιναπιού ). Μ. 

Χατξηδάκης, Κρητικά Χρονικά Τ' (1952), σ. 62, 67, 68, 69, 70 ( άγ. Γεώργιος 
ό Καβουσιώτης, άγ. Γεώργιος δ Σφακιώτης, άγ. Γεώργιος δ Ξυδάς, ΕΙσόδια Θεοτό¬ 

κου Σκλαβεροχιορίου, Παναγία Κσρδουλιανώ, Αγια Τριάς Αρχανών). 8 Ι γ ζ 7* 

^ ο τν δ 1ζ ί, Βίε Βαυίίίχιΐδΐ: άετ ΑΓΠίεηϊεΓ υπά Ευτορα, \Υίεη 1918, είκ. 147 (Αηί) 

(ενταύθα είκ. 2), είκ. 159 ( δοΙιίΓ^Λ^αηάδοΙιιιΙί). 
3 Ο. ΕηΙ&τΙ, Μ&ηυβί ά’ΑΓοΗέοΙο^ΐβ ΡΓβηςκίδβ, τόμ. 1, Ρ&πδ 1919, σ.34 

είκ. 14, 15, σ. 287 είκ. 111. σ. 299 είκ. 121 κλπ. 
4 Α. Όρλάνδος, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. Β' (1925), σ. 289 είκ. 1 (Μοναστη¬ 

ράκι). σ. 290 είκ. 2 (Παναγία Ρόμπη), σ. 291 εικ. 3 (Μετόχι Π. Τάφου). 

5 Α. Όρλάνδος, Ε.Ε.Β.Σ. Β' (1925), σ. 299 είκ. 17 (άγ. Πέτρος Χασιάς ), 

σ. 300 εικ. 18 (Παναγία Σαλαμίνας), σ. 301 είκ. 19 ( άγ. Δημήτριος "Ανω Σοΰλι), 

σ. 303 είκ. 21 (άγ. Νικόλαος Σαρωνικου). 
6 Α. Όρλάνδος, Α.Β.Μ.Ε Ζ' (1951), σ. 121 είκ. 10 (άγ. Νικόλαος Βά- 

θειας), α. 129 είκ. 15 (Ζωοδ. Πηγή Άγλέφερου ). 
7 Α. Όρλάνδος, Α.Β.Μ.Ε. Τ' (1948), σ. 64 είκ. 51 (άγ. Δημήτριος Λίν¬ 

δου καΐ σ. 65 είκ. 52 (Νεκροτ. άγ. Ισιδώρου). 
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σήμερον τά ΰπό του ΚυΟηρίου χρονικοί) μνημονευόμενα σφενδόνια, βαίνοντα 
κατά μεν το μέσον κλιτός έπι ελαφρώς εξεχουσών παραστάδων (εϊκ. 1), κατά 

δέ τα π?ι,αγια έπι ισχυρών ποδαρικών (είκ. 1). Τά σφενδόνια ταΰτα δηλουν 

ται εις την παρατι-θεμένην κάτοψιν διά τών γραμμάτων Α, Α, Α, εις δέ τάς 
εικόνας 2 και 3 διά τών Σ, Σ. 

Πρέπει δ’ ενταύθα νά σημειωθή δτι ή λέξις σφενδόνιον διετηρήθη εν 

ΕΙκ. 4. Ναός Παναγίας Σαλαμίνας, 

Κάτοψις καί τομή. 
ΕΙκ. 5. Ναός Άγ. Δημητρίου 

είς “Άνω Σοΰλι. 

Κυθήροις μέχρι τής σήμερον ΰπό τον τύπον σπεντόνι, σημαίνει δέ κατά τό 

ΰπ’ άρ. 68δ χειρόγραφον του εν τή Άκαδημίφ Αθηνών Αρχείου του "Ιστο¬ 

ρικού Λεξικού τής Νεωτερας "Ελληνικής (σ. 64) τό συνταχθέν ΰπό του συν¬ 

ταξιούχου δημοδιδασκάλου I. Κασιμάτη : « τόξον λίθινον τών οικιών, ΙπΙ 

του οποίου στηρίζονται αί δοκοί». "Ο αυτός δέ Κυθήριος δημοδιδάσκαλος 

παρέσχε συμπληρωματικώς καί την πληροφορίαν, δτι εις ναούς καΐ μεγάλα 

σπίτια τών Κυθήρα>ν ΰπήρχον δυο ή και πλείονα «σπεντόνια». Κατά ταΰτα 

και τό σφενδόνιον του Κυθηρίου χρονικού εσήμαινε καί σημαίνει έ'τι καί 

σήμερον εν Κυθήροις άφ’ ενός μέν τάς ένισχυτικάς ζώνας τών κτιστών καμα¬ 

ρών τών ναών, άφ* ετέρου δέ τά γνωστά τοξωτά εγκάρσια τοιχώματα, άτινα 

αλλαχού καλούνται καμάραι ή βόλτα καΐ χρησιμεύουν προς στήριξιν τών 6(ο· 

μαχτον τών νησιωτικών σπιτιών^ ακόμη δέ καί τών σπιτιών χωρίων τινών 

^ Κυκλάδες: Κέα, Κύθ“νος {Δ. βασιλειάδη, Εισαγωγή στήν αίγοιοπελαγί- 

τικη λαϊκή αρχιτεκτονική, “Αθήνα 1955, σ. 60 είκ. 54 και σ. 65 είκ. 59) Μύκονος, 

Σίφνος (Δ. Βασιλειάβης, έ.άν., σ. 61 είκ. 55 καΐ σ. 62 είκ. 56. Ο. Ρ & ρ 3.8, 

Ε’ϋΓό&ηίδΐιιε εί Γ&τοΙιίΙεοΙηΓε ρορυΐδίτε ά&ηδ 1ε3 Ογοί&άεδ, Ραήδ 1957, σ. 89 
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τής "Αττικής και άλλων μερών. Τών δέ ναών τα σφενδόνια ησαν, ως ειπομεν, 

απλά ένισχυτικά τών καμαρών τόξα μικρού πλάτους 0.35-0.60 μ. και μικράς 

εξοχής 0.10-0.25 μ. τά όποια άλλοτε μέν προεξετείνοντο εως τό έδαφος, 

σχημ«τίζοντα έπι τών τοιχωμάτων παραστάδας, δπως έις τήν περίπτωσιν 
τού "Αγ. Θεόδωρου τών Κυθήρων (εικ. 1) άλλοτε δέ περιωρίζοντο μόνον 
είς τό έσωρράχιον τού θόλου μέ ΰφα·ψίδιον κατά τήν γέννησιν αυτού ώς 

υποστήριγμά των’ άλλοτε πάλιν δέ έσβυναν κατά τάς γεννήσεις τού θόλου 

Πάντως ή λέξις σφενδόνιον καί λόγφ τής πρός σφενδόνην σχήματος τού 

τόξου, δπερ εκφράζει, και λόγφ τής συντομίας της, είναι προσφυέστατη πρός 

δήλωσιν τού εγκαρσίως πρός καμάραν ή ξυλίνην στέγην κατασκεύαζα μενού 

κτιστού τόξου και πρέπει τού λοιπού νά καθιερωθή εις αντικαταστασιν τού 

συνθετωτέρου αρχιτεκτονικού δρου « ένισχυτικη ζώνη » τού όποιου χρήσις 

έγίνετο μέχρι τοΰδε· 

είκ. 54 κσ,Ι σ. 79 είκ. 38, 39. Νάξος, Ο. Ραρ&δ, έ.άν., σ. 76 είκ. 40, σ. 77 είκ. 
42-43 και σ. 79 είκ. 44. Άνδρος, Α. Λοϊζος, 4 μέρες στήν Άνδρο, Αθήνα 
1948. σκίτσο 3. Δωδεκάνησος: Ρόδος, Α. ΟτΆηθοδ, Επ ιη&ί5οη ρπγδαηηβ 
03115 ΓΠε ά€ Κ.Ηοά65, εν Ε’ΗβΙΙέηΐδΐηο οοηΙ:επιροΓ3ίπ, 2^ δέηε I (1947 ), σ. 228 

είκ. 3 καί σ. 230 είκ, 4. Γ. Μέγας, Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκάνησου, τ. Β' 
( 1949), σ. 27 είκ. 12, σ, 28 είκ. 13 κλπ. Έκδ. “Υπουργείου Άνοικοδομήσεως, άρ. 

22, Κρήτη: Δ. Ε. Τριποδάκης, ΊΙ χωρική κατοικία στο Αασήθι, Τεχν. Χρον. 

1946, τεΰχη 169 καΐ 170. Κύπρος : Ά θ. Τ α ρ σ ο ύ λ η, Κύπρος, τ. Ά (1955), σ. 208. 

1 Α.”“Ορλάνδος, Ε.Ε.Β.Σ. Β' (1925 ), σ. 291 είκ. 3 (Μετόχι Π. Τάφου) 

καί σ. 301 είκ. 19 ( άγ. Δημήτριος Άνω Σοϋλι), ενταύθα είκ. 5. δ 1 Γ ζ 3^ § ο τν δ 1? ΐ, 
Βΐβ Β&ιιΙ?υη5ί; άοΓ ΑηηεηίοΓ κλπ., είκ. 147/48 ( Αηί), ενταύθα είκ. 2. 

2 Χριστός Μεσκλών, Α. Όρλάνδος, Α.Β.Μ Ε. Η' ( 1955-56), σ. 129 είκ. 

3. Ό αυτός, Ε.Ε.Β.Σ. Β' (1925 ), σ. 299 είκ. 17 (άγ. Πέτρος Χασιάς), σ. 300 

είκ. 18 (Παναγία Σαλαμίνος), ενταύθα είκ. 4. 



ο ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (1534-1579) 

Ό δραστηριώτατος πατριάρχης 'Ιεροσολΰμων Γερμανός* συνδέεται 

κατά τινα τρόπον προς τήν μονήν του Φιλοσόφου, άλλ’ επι τή βάσει των 

γνωστών ιστορικών δεδομένων δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή ακριβώς ή 
σχέσις αυτή. Πατρίς αΐιτοΰ άναφέρεται Ά ρ ά χ ο β α, ^ κει/ίέν); έν τοϊς 

μέρεοι τής Τριηολιχζάς^. Ποια είναι ή Αράχοβα αΰτη παραμένει άλυτον, 

ως φαίνεται. Διότι άλυτον παραμένει και τό πρόβλημα τής Μεγάλης 

Αράχοβας του Χρονικού του Μορέως, τών ερευνητών τασσομένων των μέν 

υπέρ τής |ν Λακεδαίμονι Οινουντιακής®, τών δέ ΰπέρ τών έν τη Μεγαλνοπο· 

λίτιδι Καρύων^, άφοΰ ή σλαβική λέξις * Αράχοβα τόπον μέ καρυδιές* σημαί· 

^ Γενικώς περί τοΟ άνδρός άς σημειοίθ'ή ή άκόλου-δΌς βιβλιογραφία. Πατριάρχου 
*Ιβροσολύμων Δοσι^έου, Ιστορία περί τών έν Ίεροσολΰμοις πατριαρχευσάντων, 

έν Βουκουρεστίφ 1715, σβλ. 1165-1167 (ΙφεΙής παραπομπή είς τό Ιργον τούτο ίΚι 
γίνεται βραχυγραφικώς: Δωδεκάβιβλος). Γρηγορίου ίεροδιακόνου τού Πα- 

λαμα, Ίβροσολ-υμιάς, ήτοι έπίτομος Ιστορία τής 'Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ..., έν 
'Ιβροσολύμοις 1862, σελ. υπ' ■ υπε', Κυρίλλου Ά^Όνασιάδου, Βίος τού έν 
μακαρίφ τή λήξει γενομενου αειμνήστου πατριάρχου τών “Ιεροσολύμων Γερμανού, 

« Εύαγγελικός Κήρυξ », τόμ. Β' ( 1870), σελ. 143 κέ|. Χρυσοστόμου Παπα· 

δοπούλου, “Ιστορία τής Εκκλησίας “Ιεροσολύμων, έν “Ιεροσολύμοις καΐ ’Αλεξαν- 

δρείφ 1910, σελ. 466 κέξ. ΕΙδήσεις άξιοσημειώτους διαφόρων χρονογράφων εύρίσκομεν 
έκδεδομένας υπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμεως,“Ανάλεκτα “Ιεροσολυμιτιχής 
Εταχυολογίας, τόμ. Α' - Γ', δπου καΐ παραπομπαΐ κατά χώραν γίνονται. Τά είς τά 
εγκυκλοπαιδικά λεξικά περί τού Γερμανού άρθ’ρίδια σημειοΰμεν μόνον χάριν ένημε- 

ρότητος τού παρόντος σημειώματος. Ουτω Ε. Γ. Πσντελάκης, Μεγ. Έλλην. 

Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Η' (1929), σελ. 248. Τ. X. Κ(ανδηλώρος), Έγκυκλ. 

Λεξ. Έλευύ'ερουδάκη, τόμ. Γ' (1928), σελ. 837. “Α ν ω ν ύ μ ω ς, Νεώτ. Έγκυκλ. Λε|. 

< Ήλίου », τόμ. Ε', σελ. 165 -166. 

2 Δοσι'θ'έου, Δωδεκάβιβλος, σελ. 1166. Μαξίμου Συμαίου, Οί άπό 
τής έκτης οικουμενικής Συνόδου πατριάρχαι τής “Ιερουσαλήμ άχρις έτους ΙδΙΟ' έν 
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμεως, “Ανάλεκτα, τόμ. Γ', σελ. 39. Προκοπίου 
Ναξιανζηνοΰ, “Ιερουσαλήμ καταπατουμένη, σ ύ τ ό ■&· ι, σελ. 131. Πρβλ. Κ. Μ. 

Π ί τ σ ι ο υ, ΚαρυαΙ ( Αράχοβα ) Λακεδαίμονος, ΆΟ’ήνα 1948, σελ. 141 -142. 

^ Φαί δ. I. Κουκουλ έ, Οίνουντιακά, έν Χανίοις 1908, σελ. 34 κέξ. Στεφ. 

Ν. Δ ρ α γ ο ύ μ η. Χρονικών τού Μορέως τοπωνυμικά, τοπογραφικά, ιστορικά, εν 
“Αθήναις 1921, σελ. 205 κέξ. καΐ δή 211. Κ. Α. Ρωμαίου, Τοπογραφικά τής 
Φραγκοκρατίας, « Πελοποννησιακά», τόμ. Β' ( 1957), σελ. 4 κέξ. 

^ I. Σ. Σαρρή, Τά «κάστρα τών Σκορτών » Άράκλοβον και “Άγ. Γεώργιος, 

«Αρχαιολογική Έφημερίς », 1934- 1935, σελ. 75, 76 κέ|. 

5 Με,χ νβεηιεΓ, Πιε δίανεπ ίη ΟΓΪεοϊιεπΙδίιά, Βερολΐνον 1941, σελ. 150. 
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νει. ΈπΙ πλέον και ή σημερινή εν Γορτυνία Αράχοβα’^διεξεδικησε προς 

στιγμήν τήν τιμήν τής καταγωγής τοϋ Γερμανού ^ Και το πρόβλημα^ειναι 

ετι μάλλον δυσεπί?.υτον, διά τον λόγον οτι δλαι αι ομώνυμοι κώμοα ήμπο- 

ροΰν νά χαρακτηριστούν ώς κείμεναι εν τοϊς μέρεσι τής Ί ριπολιτζας, μηδε 

τής γορτυνιακής αυτής ^Αράχοβας επομένως άποκλειομένης ως πατριδος του 

πατριάρχου Γερμανού. „ ν , - 
Εκείνο πάντως που πρέπει νά -θεωρηθή λίαν πιθανόν είναι, οτι εκ 

τίνος τών τριών κωμών ορμώμενος 0 Γερμανός είς νεανικήν ήλικίαν κατέ- 

φυγεν είς τήν μονήν τοΰ Φιλοσόφου, ήτις υπέρ τάς έν τή χώρςι μονάς ήκμαζε 

τότε. Προς τά έκεϊ εκ τής γενετειρας του ήχθη ό Γερμανός και εξ άλλου 

ϊσχυροΰ λόγου, δτι ή οικογένειά του διεσταυρώθη δι επιγαμίας άπό τής 

προηγούμενης ϊσως γενεάς προς οΙκογένειαν τής Δημητσάνης, διότι σαφώς 

άναφέρεται βιι ό διάδοχος του Γερμανού είς τήν πατριαρχίαν 'Ιεροσολυμων 

Σωφρόνιος Καρκαλάς, γνήσιος γόνος τής Δημητσάνης, ήτο ανεψιός του . 

Άτυχώς Ικ τών έν Δημητσάνη πηγών ούδεμία επαλήθευσις τών ύποθεσεων 

καΐ εικασιών τούτων είναι δυνατή. ^ ^ ^ 

Ό Γερμανός έκ νεαράς ηλικίας υπηρετεί είς τον ναόν τής Αναστασεως 

έν συνεχεί(? δ* έμόναζεν είς αρχαίας μονάς τοΰ Πορδάνου, άναδειχθείς ήγου- 

μενος τής μονής Αγίου Σάββα ^ Είς τον πατριαρχικόν θρόνον 'Ιεροσολυ· 

μων άνήλθε πιθανώτατα τό έτος 1534, είς διαδοχήν Δωροθέου, παραιτηθεν- 

τος πρός χάριν του. Είς τήν Ιστορίαν τής Σιωνίτιδος Εκκλησίας ό Γερμα¬ 

νός, καθώς γενικώς πιστεύεται, κατέστησεν άοίδιμον τό ονομά του. Άρχο- 

μένου τοϋ ΙΤ' αίώνος δεινή ήτο ή θέσις τής Εκκλησίας ταΰτης.Έκ τών κατα¬ 

στρεπτικών πολέμων μεταξύ Όθωμανών καΐ Σταυροφόρων πρό τών μέσων 

τού ΙΤ' αίώνος ή Παλαιστίνη είχε μεταβληθή εις έρείπια. Ταΰτην Πχε κατα¬ 

λάβει μετά τής Συρίας και τής Αίγυπτου 6 σουλτάνος Σελήμ Γ το 1517, 

καταλΰσας τό κράτος τών Μαμλούκων. Άπό τής Άλώσεως καΐ εφεξής έπι 

έτη ικανά προσκυνηταί είς τούς Αγίους τόπους δεν μετέβαινον, ένεκα τών 

ταραχών. Οί "Ελληνες μονάχοι κατεδιώκοντο και ετοιμόρροπα εΐχον καταν¬ 

τήσει τά ιερά Προσκυνήματα, αί δ* επ’ αυτών άπειλητικαί βλέψεις τών ετε¬ 

ροδόξων καθίστων δυσχερή έτι μάλλον τήν θέσιν των. 

1 Τάσου ’Αθ·. Γριτσοπούλου, “Αράχοβα ή γορτυνιακή καΐ τό έ| αυτής 

δημώδες ασμα τοΰ κλέφτου Δήμου, έν Ά·θ·ήναις 1948, σελ. 23. 
3 Και τούτο, διότι πρώτον έύ·6ωρήθη ούχΐ όρθώς ώς ή “Αράχοβά του Χρονι¬ 

κού. Βλ. 1. Β 110 Η ο η, Ογοοο οοαίίηβηΐ&ΐο οί Μογοο, Παρίσιοι 1843, σελ. 

492 - 493. Τάκ η X. Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Ή Δημητσάνα, σελ. 23. Τοϋ αυτού. “Η 

Γοοτυνίσ, σελ. 145. Τ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, ενΟ·’ άνωτ., σελ. 22. 
3 Μαξίμου Συμαίου, Ι'ν^άνωτ., σελ. 40: ό Γερμανός μέλλων επιοζρεφειν 

«ί Ιεροσόλυμα Βλα^ε με^ ίαντοό τόν αδελφιδονν αυτόν, Ιερέα ϋντα..-. 

^ Αύτ ό 'θ' ι, σελ. 39. 
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οι προ του Γερμανού πατριαρχαι 'Ιεροσοί^ΰμων, έν οις καί τινες "Αρα¬ 

βες, ήσαν πτωχοί καΐ ασήμαντοι, καταφρονοΰμενοι υπό των έν τοίς πρα- 

γμασι. Κατά τούς χρόνους πού ήκολου-Θησαν την πτώσιν του Βυζαντίου 

συνδιητώντο μετά τινων Ίβήρων καΐ Σέρβων. 01 πρώτοι την εποχήν εκεί¬ 

νην ήσκουν επιρροήν τινα εις Παλαιστίνην, διατηρούντες περί τάς 12 μονάς 

πέριξ τής *Ιερουσα?ιήμ, οί δέ 2έρβοι κατεϊχον πάντοτε την μονήν των “Αρ¬ 

χαγγέλων. 'Ο Γερμανός πατριάρχης γενόμενος δεν εύρε πατριαρχεία, άντι δέ 

κατοικίας εύρείας εΰρεν οΙκίσκον ταπεινόν καΐ περί αυτόν σωρούς ερειπίων. 

“Από μέρους των κρατουντών ήσκεΐτο τυραννία, οί δέ άποτελοΰντες τήν 

'Αγιοταφικήν “Αδελφότητα ήσαν άμαύεΐς. Τό ύάρρος τού νέου πατριάρχου 

καΐ ή άναπτυχθεΐσα δραστηριότης συνετέλεσαν ώστε νά μή άφανισθή ή 'Ιερά 

Γή, τό -θησαΰρισμα τής δρ·9οδο|ίας. Ό Γερμανός εγκαινιάζει τόν ιερόν 

αγώνα τής τετράδας των Πελοποννησίων πατριαρχών, πού ήναλώθησαν εις 

τήν συντήρησιν τών ίερών Προσκυνημάτων, κατά τούς δύο κρίσιμους αιώ¬ 

νας Ι'Γ'-ΙΖ'. “Εκ τών έργων του ό ΙπΙ κεφαλής τής τετράδος άναδεικνύεται 

έ|έχουσα φυσιογνωμία, γενναίος τό φρόνημα, ρηξικέλευθος, ανορθωτής Ιν 

κυριολεξίςι τής “Αδελφότητος. 

Τραχύ έργον άνέλαβεν ό Γερμανός. “Αλλ* έφερεν αποτέλεσμα λαμπρόν. 

Τούτο έγκειται είς τό δτι εκ τού μηδενός Ιδημιούργησεν άξιον τού δνόματός 

του πατριαρχεΐον, δτι άνεστήλωσε τήν παλαιάν αϊγλην αυτού, εξεύρισκεν 

έκάστοτε χρήματα καΐ ήγρύπνει διά τήν μόνιμον καΐ άκεραίαν δόξαν του. 

Μεταξύ τών ετών 1537 · 1538 άπηύθυνεν Ιγκΰκλιον προς τό γένος, ζητών 

βοήθειαν υπέρ τών “Αγίων Τόπων*. 'Η άναδιοργάνωσις τής “Αδελφότητος 

άπήτει άφθονα χρήματα, άνευ τών όποίων ούτε συντήρησις τών Προσκυνη¬ 

μάτων ήτο δυνατή ούτε κατοχύρωσις τών προνομίων των. “Αρκεΐ νά σημειώ- 

σωμεν δτι οί προ τού Γερμανού πατριάρχαι περιήρχοντο τήν Βηθλεέμ και 

τάς πέραν τού Ίορδάνου πόλεις καΐ χωρία ώς άπλοι ιερείς, ινα συ?Λέξουν τά 

στοιχειώδη εφόδια τής ζωής. Αυτός δ προκάτοχός του Δωρόθεος έπορίζετο 

τά προς τό ζήν διά τών ιδίων του χειρών. Τώρα ό Γερμανός αναστηλώνει 

τό κύρος τού πατριαρχείου, στεγάζων αυτό εύπρεπώς και προβάλλων τήν έν 

όνόματι τής ορθοδοξίας ακτινοβολίαν του. Περαιτέρω έμερίμνησεν υπέρ τής 

αρχιεπισκοπής Σινά. Και συνέβαλεν εύρύτερον υπέρ τής χειμαζόμενης “Εκ¬ 

κλησίας. Διά νά έπιτΰχη πάντα ταύτα εύρίσκετο διαρκώς εν κινήσει, έπιχει- 

ρήσας συνεχείς περιοδείας. Και επέτυχε πράγματι πολλά, διότι διά προσω¬ 

πικών έπαφών συνεκίνει τό πολυπληθές άνά τήν “Ανατολήν ορθόδοξον 

πλήρωμα. Ούτω κατέστησε τό διάγραμμα τής δραστηριότητος αυτού πρό* 

^ Χρφ. 390 ΙΤ' αΐ. έν Ίεροσολύμοις, δπου περιέχονται έπιστολαΐ τοΰ Γερμα¬ 

νού. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική ΒιβλιοΌ'ήχη, τόμ. Α' 

έν Πετρουπόλει 1893, σελ. 393. 
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γραμμα τών επιδιώξεων τών διαδόχων του, ώστε κυριολεκτικώς σωστικαί 

διά τόν Πανάγιον Τάφον υπήρξαν αί προσπάθειαι τών τεσσάρων.^ ^ 

Διά βραχέων τό έργον τού Γερμανού ήμπορει νά συνο-ψισθή ως εξής. 

Πρώτον, άναδιωργάνωσε τήν 'Αγιοταφιτικήν “Αδελφότητα καΐ^ στενως 

συνέδεσεν αυτήν μετά τοΰ πατριαρχικού θρόνου, ώστε να καταστή κοινον 

έργον άμφοτέρων ή περί τά Προσκυνήματα καί τούς πιστούς ενιαία μέριμνα. 

Τούτο διηυκόλυνε τάς συχνάς απουσίας αυτού τε και τών διάδοχων του 

χάριν έλέους *.“Αλλ* αί περιοδείαί του είχον καί πνευμαηκόν χαρακτήρα, διότι 

διέλυον τήν επικρατούσαν σύγχυσιν εις τό πλήρωμα ένεκα ^των τελευταίων 

άνωμαλιών. καθώριζον τά όρια τών επαρχιών και τά επ* αυτών δίκαια της 

Σιών καΐ Ιφρονημάτιζον τόν λαόν. 
Δεύτερον, πεισμόνως άντιδρών άνεχαίτιζε τούς παντοιοτροπως ενερ- 

γούντας νά έγκαταστούν είς τά Προσκυνήματα Λατίνους και “Αρμένιους, 

ενίοτε επιτυγχάνοντας διεισδύσεις καΐ παραχωρήσεις τινάς. Διά νά κατορ¬ 

θώνεται τούτο Ιχρειάζετο μόνιμος έπαγρύπνησις τού πατριάρχου, διότι ναι 

μέν Ιξηγοράζετο ή ελευθερία τών “Αγιοταφιτών διά πολλών χρημάτων, αλλ 

άκριβώς ή φιλοχρηματία τών κρατουντών ήτο τόση, ώστε μόνον δι αυτής 

είναι δυνατόν νά Ιρμηνευθή ή δΓ αλλεπαλλήλων σουλτανικών διαταγμάτων 

Ιπικύρωσις τών αύτών προνομίων. “Ακόμη πρέπει νά προστεθή καΐ ή δια- 

θεσις ίσχυρας προστασίας υπό τών ετεροδόξων είς τάς διεκδικήσεις των. ΕΙς 

τό έτος 1538 τίθεται δ πρώτος δρισμός τού σουλτάνου Σουλεϊμάν Α , άναφε- 

ρόμενος είς τό υπό τοΰ πατρός του Σελήμ Α' χορηγηθέν προνόμιον, Ιξασφα- 

λίζον τήν πλήρη κυριότητα τών Ελλήνων έπι πάντων τών Προσκυνημάτων, 

ναών καί μοναστηρίων, αιτήσει τοΰ Γερμανού®. Καί έξεδιώχθησαν μεν τότε 

οί Λατίνοι καί οΐ “Αρμένιοι καί ύπετάγησαν είς τόν πατριάρχην οί Ιβηρες 

μοναχοί, οΐ Άβησσυνοί και οί Κόπται καί οί Σέρβοι, άλλ’ ηκολοΰθησαν 

και άλΐΛ φερμάνια έπί τού ίδιου θέματος κατά τά έτη 1556 και 1568, διότι 

εις τό μεταξύ οί Λατίνοι πλέον ή άπαξ ήρποσαν Προσκυνήματα, π.χ. μέρος 

τοΰ Γολγοθά καί τό Σπήλαιον τής Βηθλεέμ, υποστηριζόμενοι ποικιλο- 

τρόπως υπό τής Γαλλίας®. ^ _ 
Τρίτον, μετ’ Ιδιαιτέρου ζήλου έπεδίωκε τήν συντηρησιν των ιερών 

Προσκυνημάτων, ασχολούμενος από τού έτους 1535 μέ τάς επισκευάς, βελ¬ 

τιώσεις και συντηρήσεις αύτών, φθειρόμενων ένεκα βροχών, σεισμών και 

* Χρυσ. Παπαδοπούλο-υ, ένθ’ άνωτ., σελ. 466 - 467. Προκοπίου Να- 

ειανζηνοϋ, Ίερουσ. κοτσπατ., ένθ·” άνωτ., σελ. 133. 
2 Κυρίλλου Ά·θ·ανασιάδου, ενΰ·’ άνωτ., σελ. 159 -161, δπου μεταφρασις 

τοΰ όρισμοϋ. Πρβλ. X ρ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ν, ενθ’ άνωτ., σελ. 469 - 472. ^ 

3 Χρ. Παπαδοπούλα υ, ένθ’ άνωτ., σελ. 472 -478, οπού λεπτομερεστερον 

τά γεγονότα κσΐ ή σχετική βιβλιογραφία. 
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άλλων αιτίων. Γνωστά είναι τά τουρκικά έγγραφα, ΰφ* ών εφοδιαζόμενος ό 

πατριάρχης προέβαινεν εις επισκευάς των μινημείων^ Ουτω τό ίοδδ έπε- 

σκεΰασε τον υπό βροχών καταστραφέντα μέγαν τροΰλλον του 'Αγίου Τάφου 

τό κωδωνοστάσιον τής Άναστάσεως καΐ τόν ναόν, την μονήν “Αρχαγγέλων 

κλπ. Μεταξύ των ετών ΙδβΟ-1561 χοτζέτι τού κριτοΰ Ιερουσαλήμ προς 

τόν Γερμανόν διαλαμβάνει, δτι οΰτος φιλοτίμως άνφκοδόμησεν εκ λίθων ^ 

διαφράγματα εις ιδρύματα Βηθλεέμ καΐ *Αγ. Σπηλαίου ^ Διά ν’ άνταπο- 

κρίνεται εις τάς υποχρεώσεις ταύτας δ Γερμανός πλήν των περιοδειών προς 

ενέργειαν Ιράνων ήθέλησε νά δημιουργήση και μονιμωτέρους πόρους υπέρ 

τής 'Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, επιτυχών τό 1541 διάταγμα, δΓ οθ ωρί- ,χΐ 

ζετο οτι τά υπάρχοντα των άποθνησκόντων Άγιοταφιτών περιήρχοντο εις 

τό εν Ιερουσαλήμ μοναστήριον Αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι ή κατά τό 

έτος 1569 άπολυθεϊσα διά δύο μοναχών εγκύκλιος έκκλησις του Γερμανού 

προς τό όρθόδοξον γένος, περί οικονομικής ενισχύσεως. “Έγραφεν ώμώς δ 

πατριάρχης μεταξύ άλλων: ...ναΐ σΰτόν τόν άρτον μετά δακρύων πολλών και 
οίμωγής ίαϋΊομεν πολλάκις, Κύριος γινώσκειί... ”Οτι ούόέ είς αύτδν τόν 

'&ειον καΐ Ιερώτατον ναόν τόν ·&εοβάδιαχον δννάμεϋ·α εΙαελϋ-εΐν, εί μη μετά 

πολλών κόπων χλεναομίνοι και ύβρισμένοι, πολλάκις καΐ τυητομένονς ήμάς 

^λκονσιν άκοντας ^αωϋεν... *. 

Τέταρτον, ό Γερμανός μετ* Ενδιαφέροντος είλικρινούς ήσχολήθη 

περί τής τακτοποιήσεως τού θέματος τής έξαρτήσεως τής μονής και άρχιε- 

πισκοπής Σινά εκ τής Εκκλησίας Τεροσολύμων, εις τά όρια τής δποίας 

έκειτο. προσπαθήσας νά άρη τάς φιλοδόξους διεκδικήσεις άρχιεπισκόπων 

τινών. ΤΊ διένεξις ύπήρξε σχεδόν μόνιμος, είχεν άρχίσει προ τού Γερμανού 

και συνεχίσθη εφεξής. Κατά χρονολογικήν δέ σειράν εξελίσσεται ώς έξης. 

ΈπΙ πατριάρχου ΚΠόλεως Τερεμίου Α' κατά Μάιον 1545 χρονολογείται 

σιγιλλιώδης γραφή παραγγέλλουσα τώ Τεροσολύμων Γερμανφ, τσς ίεράς δια¬ 

τάξεις αίόεσ^^νσι καΐ τονς προ αϋτοϋ άγιωτάτονς πύτριάρχας Ιεροσολύ¬ 

μων μιμήοασϋαι και μηδόλως διενοχλεΐν αυτούς (τούς Σιναΐτας) πειραοϋ'αι 

εις τό εξής..., διότι οΰτοι μετά δακρύων παρέστησαν ενώπιον τής εν | 

ΚΠόλει πατριαρχικής Συνόδου, παραπονούμενοι δη ό Γερμανός χάριν χρη- I 

ματισμον έπήνεγκεν αντοΐς πλείοτας ταραχάς και οχλήσεις, άναιτίως κα&ν- ; ^ 

ι Νεοφύτου Κυπρίου, 'Υπόμνημα, έν Α. Π α π ο δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α- 

μ έ ο^ς, Άνάλεκτα..., τόμ. Β', σελ, 443 , 445. 

2 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυο- . 

λογίας, τόμ Δ', έν Πετρουπόλει 1897, σελ. 443, άριύ·. 22, σελ. 445, άριύ·. 2δ, σελ. 

450, άριθ·. 1-6, σελ. 455, άρι'θ’. 1-3, σελ. 468, άριθ·. 11-13 κλπ. 

^ Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα..., τόμ. Δ', σελ. 463 - 464, 

άριύ·. 1-2. Χρυσ. Παπαδοπούλου, έν·&·’ άνωτ., σελ. 473, 475. « 

^ Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα..., τόμ. Β', σελ. 263. \ 
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ποβάλλων αυτούς είς αργίας, άράς καϊ άφοριομούς \ Φανερόν είναι τό χαρι¬ 

στικόν πριεχόμενον τού παρόντος γράμματος, ερχομένου εις άντιθεσιν προς 

σαφείς ειδήσεις, καθ’ άς άπέστεργον μέν οί ΣιναΤται την ^ύπό την δικαιο¬ 

δοσίαν τού πατριάρχου Ιεροσολύμων υπαγωγήν των καΐ έζήτουν από τόν 

Αλεξάνδρειάς Ιωακείμ νά χειροτόνηση τόν ηγούμενον αυτών επίσκοπον, 

έδέχθησαν δμως τότε, άρνουμένου όρθώς τού Αλεξάνδρειάς, νά χειροτόνηση 
ό Ιεροσολύμων Γερμανός τόν ηγούμενον Σινά Σωφρόνιον {1540 - 1545 ) 

επίσκοπον. ΈπΙ των ημερών τού Γερμανού διηυθετήθη τό 1544 το συναϊ- 

τικόν ζήτημα διά συνοδικής άποφάσεως, δι’ ής χειροτονία έτελεϊτο υπό τού 

^Ιεροσολύμων εως ού ήλιος εφορα 
Τό 1557 εις συνοδικήν διάσκεψιν τού Γερμανού μετά τού Αλεξάνδρειάς 

Ιωακείμ είς Κάιρον ύπήχθη εκ νέου ή μονή Σινά υπό τόν Τεροσολύμων, 

τού Σιναίου Μακαρίου έναντιουμένου. Ένεκα τούτου ό Γερμανός συγκρο- 

τήσας Σύνοδον είς Κύπρον καθήρεσεν αυτόν®. "Αλλο σιγίλλιον, κατ’ Αύγου¬ 

στον 1567, άποδιδόμενον Ισφαλμένως είς τόν πατριάρχην Ιερεμίαν Α' 

δια?.αμβάνει δτι ό Ιεροσολύμων Γερμανός παραγενόμενος είς ΚΠολιν επί 
πατριάρχου Διονυσίου καί έντνχών νομιμφ βασιλικφ παλαιφ, περί τής 

μονής Σινά, βεβαιωΗντι δε υπό τής τότε Συνόδου, άπεδέχθη δπως 6 ήγού- 

μένος Σινά είναι καί επίσκοπος, διότι Επί 20 έτη (1545-1567) έμενεν ή 

μονή χωρίς Επίσκοπον®. ’Αλλ’ ή άκρίβεια τού περιεχομένου τού σιγιλλίου 

τούτου κλονίζεται Ικ τής ύπάρξεως Επισκόπου Σιναίου τού τό 1557 καθαι- 

ρεθέντος Μακαρίου. Πάντως μέ Επουσιώδεις τινάς διαφοράς τό περιεχόμε- 

νον τού σιγιλλίου τούτου Επαναλαμβάνεται κατ’ Ιούλιον 1575 είς συνοδικόν 

γράμμα Τερεμίου Β' τού Τρανού, ύπογεγραμμένον καί υπό τού Ιεροσολύ¬ 

μων Γερμανού. ΔΓ αύτοϋ καθωρίσθη ή πνευματική εξάρτησις τής μονής 

καί τού επισκόπου εκ τής Εκκλησίας Τεροσολύμων®. 

1 Γερασίμου Μαζαράκη, Συμβολή εις την ιστορίαν τής έν Αΐγύπτφ 

όρύΌδόξου Εκκλησίας, Αλεξάνδρεια 1932, σελ. 96-100. 
2 Χρυσ. Παπαδοπούλου, Τστορίσ τής Εκκλησίας Άλεξανδρείας (62- 

1934), Αλεξάνδρεια 1935, σελ. 607, οπού και ή σχετική βιβλιογραφία. 

3 Αύτόύ·ι, σελ. 609 καί ή βιβλιογραφία. Α. Παπαδοπούλου-Κερα¬ 

μέως, Άνάλεκτα..., τόμ. Β', σελ. 265. ^ ^ 
4 Ή γ' πατριαρχεία Τερεμίου Α' διήκει από τοΰ 1537-1545, ακολουθεί ή 

Διονυσίου Β’ 1545- 1555, ή τοϋ Τωάσαφ Β' 1555- 1565 καΐ ή α' Μητροφάνους Γ 
1565 -1572, εις ον και πρέπει μάλλον ν’ άποδοθή τό περί ού ό λόγος σιγίλλιον. Βλ. 

Μ. I. Γεδεών, Πατρ. πίνακες, σελ. 505 κέ|. Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή 
είς τούς πατρ. καταλόγους, « Όρθοδοξία », τόμ. Θ' (1934), σελ. 74 κέξ., 111 κέξ. 

3 Γ. Μαζαράκη, ένθ’ άνωτ., σελ. 105-109. 
6 [Π. Νεοκλέους], Τό κανονικόν δίκαιον τού πατριαρχικού θρόνου Τερο¬ 

σολύμων επί τής αρχιεπισκοπής Σινά..., έν ΚΠόλει 1868, σελ. 4 - 10, Γ γ. Μ ί Ιϊ 1 ο- 

5ίο1ι-Ι. ΜύΙΙεΓ, ΑοΙει βί ϋΐρΙοηι&ίΕ..., τόμ. V, νίηάοδοπ® 1887, σελ. 240- 

245. Κσλ. Δελικάνη, Τάέν τοϊς κώδιξι τοΰ πατριαρχικού άρχειοςρυλακείου... 
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ΠέμπτοV, ούχΙ μικςας σημασίας είναι ή συμβολή του Γερμανού 

χάριν των πραγμάτων τής ορθοδόξου Εκκλησίας γενικώτερον. Καίτοι μα¬ 

κράν ευρισκόμενος ό Γερμανός τής ΚΠόλεως και άπησχολημένος μέ τά 

ζητήματα του 'Αγίου Τάφου, δεν παρέλιπεν εις τάς έκάστοτε διδομένας 

ευκαιρίας νά θέτη είς την διάθεσιν τής μητρός Εκκλησίας τό κύρος καΐ την 

σΰνεσιν, δι’ ών εκοσμεϊτο, προς ρυθμισιν σοβαρών ζητημάτων άναφυομέ- 

νων εις την εσωτερικήν ζωήν αυτής. Ούτως, άποΟανόντος του οικουμενικού 

πατριάρχου Περεμίου Α' (1545), συνήλθεν εν ΚΠόλει Σύνοδος υπό τήν 

προεδρίαν τοΰ Περοσολυμων Γερμανού, άσχοληθεϊσα μέ τήν επικρατούσαν 

σιμωνίαν και μέ τον τρόπον εκλογής οικουμενικοί πατριάρχου Κατά τοΰ 

πατριάρχου Διονυσίου Β' {1545 · 1555 τό β') έκινήθη, ώς γνωστόν, ό Γερ¬ 

μανός Ιεροσολύμων, δι* εγκυκλίου επιστολής αΰτοΰ καλέσας τούς απανταχού 

μητροπολίτας, επισκόπους, ιερείς καΐ κληρικούς ^Ανατολής και Δΰσεως νά 

συγκεντρωθούν εις Σύνοδον καΐ Ιξετάσουν τά Εγκλήματα τού πατριάρχου και 

δή τήν παραδοχήν τής προσθήκης των φλωρίων, των διδόμενων προφανώς 

υπό τής Εκκλησίας προς τούς κρατούντας Κατά τον Κεραμέα, ή Ιπιστολή 

έχει γραφή μικρόν μετά τόν Συνοδικόν Τόμον, τον συνταχθέντα Ιν ΚΠό^^ει 

κατά Νοέμβριον 1547®. Έν ΚΠόλει εΰρισκόμενος τό 1575 δ Γερμανός 

μετέσχεν είς τήν λήψιν συνοδικών άποφάσεων, έν σχέσει προς τήν Εκκλη¬ 

σίαν τής Κύπρου*. *Αναφέρεται άκόμη, δτι ό Γερμανός μετά τού Άλεξαν- 

δρείας Ιωακείμ κατεδίκασαν τήν προσπάθειαν τού ΚΠόλεως Ίωάσαφ καΐ άλ¬ 

λων, πρός ένωσιν των Εκκλησιών, διότι αύτη είχε δημιουργήσει σκάνδαλον^ 

°Άς σημειωθή εν τέλει, δτι δ “Ιεροσολύμων Γερμανός συνδέεται στενώς μέ 

έκκλησισστικά έγγραφα... πρός τάς Ικκλησίας Άλεξανδρβίας, Αντιόχειας, Ιεροσολύ¬ 

μων χαΐ Κύπρου, έν ΚΠόλει 1904, σελ. 332-338. Βραδύτερον δ Σιναίου Άνανίας, 

κατά Δεκέμβριον 1690, έπεκαλεΐτο τήν ανεξαρτησίαν τοΰ θρόνου τοΰ Σινά έπΙ τή 
βάσει τοΰ θεσπίσματος τοΰ'Ιερεμίου, μεθ’ού συνέπραττον οΓΑντιοχείας Ιωακείμ κσΐ 
Ιεροσολύμων Γερμανός. Βλ. Ευ,ά. Ηιιηηαζ&ΐΣΐ, ϋοοαιηοηΐε ρηναίοπτε Ιη. 

ΙδΙοηα ΚοτηάηίΙοΓ, τόμ. XIV, μέρ. I, Βουκουρέστι 1915, σελ. 275 (εκδ. Ιογ^;»), 

^ Μ. Μαλαξοΰ, Ή πατριαρχική ΚΠόλεως ιστορία..., έν Μ. Οηΐδίί, Τήγ- 

οο§ΓίΕθί®, έκδ. Βασιλείας 1598, σελ. 169. Μελετίου Αθηνών, ΈκκλησιοΗττική 
Ιστορία, έκδ. πλουτισθεΐσα υπό Γ. Βενδότου, τόμ. Γ', έν Βιέννη 1784, σελ. 370. 

Κατά τούτον, ή προκειμένη Σύνοδος φαίνεται συγκροτηθεΐσα βραδύτερον, έπΙ Διο¬ 

νυσίου Β' τό πρώτον πατριαρχοΰντος. Βλ. και Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ένθ’ άνωτ., σελ. 507. 

Χρ. Παπαδοπούλα υ, Ιστορία τής Έκκλ. Ιεροσολύμων, σελ. 473. 

^ Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ου - Κ ε ρ α μ έω ς, Άναλεκτα..., τόμ. Α', σελ. 216-219. 

® Αυτόθι, πρόλογος, σελ. ιβ'. Βλ. έιυ. Ι.β§;Γ3,ηά, Νοΐίοε Ηοβταρίιίβ 
δΐΐΓ Ιε&η εϋ ΤΗεοάοδε Ζγ·§:οιη&ΐ3.5, Παρίσιοι 1889, σελ. 86. 

^Ετα. Πε^Γδηά, ΒϊόΙίο^ΓδρΙιίε Ηεΐΐέηΐηιαε... 3.α <3ίχ·δβρϋέιπε δίέοΙε, 

τόμ. Γ', σελ. 275. Χρ. Παπαδοπούλα υ, Τστορία Έκκλ. "Ιεροσολύμων, σελ. 478. 

° Χρυσοστόμου Παπαδοπούλαυ. Ιστορία τής Εκκλησίας Αλεξάν¬ 

δρειάς, σελ. 609 - 610. 
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τόν εκ Κεφαλληνίας γνωστόν ασκητήν Γεράσιμον, διότι αυτός τόν έχειροτό- 

νησε διαδοχικώς υποδιάκονον, διάκονον καΐ πρεσβύτερον έπΙ τού Π. Τάφου 

ά?Λά καΐ τόν ηύλόγησεν είς τόν Τορδάνην, δτ* ένήστευσε καΐ έπΙ 40 ημέρας 

παρέμεινεν ασκούμενος 
Παραιτούμενος τού θρόνου, τόν όποιον έπΙ μίαν 4δετίαν έκόσμησε και 

μετ’ άφοσιώσεως ΰπηρέτησεν ό πατριάρχης Γερμανός τό έτος 1579 ήτο 

γέρων πλέον. Χρέος ύψιστον αυτού εθεώρησε νά εξασφαλίση τήν συνέχειαν 

τού έργου του διά τής έκ των πραγμάτων επιβαλλόμενης διαδοχής εις τόν 

θρόνον. "Οντως δ ανεψιός του Σωφρόνιος ώς διάδοχός του άνεδείχθη άξιώ- 

τατος πατριάρχης^. Εκείνος τότε ικανοποιημένος διά τήν άρίστην εκλογήν 

τού διαδόχου του εζήτησεν ισοβίως τήν επισκοπήν Λύδδης και Ρέμλης, ϊνα 

έφησυχάση. "Αγνωστον είναι, έπΙ πόσον χρόνου διάστημα δ λαμπρός οΰτος 

πατριάρχης επέζησε. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΔΟΣ 
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1 Χρυσοστόμου Ποπαδοπούλου, Ό άγιος Γεράσιμος «ό νέος» 

ασκητής Κεφαλληνίας, « Θεολογία », τόμ. ΙΗ (1940), σελ. 8-9. 

2 Περί των Σωφρονίου καΐ Θεοφάνους Ιεροσολύμων πρσγματευόμεθα εις με- 

λέτημα ημών έν ΔΙΕΕΕ, τόμ. ΙΓ' (1958-1959), σελ. 218 κεξ. 



Ι2Ϊ0ΡΙΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΛΕΟΝΤΟΣ 
(κατά ανέκδοτον παραλλαγήν 

τοί5 νεαπολιτικοϋ κωδικός ΙίΙ. Α. α. 9) 

Το κατωτέρω στιχουργ·»!!^» * ανήκει εις την κατηγορίαν των ήάικοδι- 

δακτικοΰ περιεχομένου στιχουργημάτων τής δημώδους παραγωγής, ήτις 

άνεπτΰχάη εν Βυζαντίφ ΐδίρ: από του ιβ' μ.Χ. αϊώνος, μέ άντιπροσωπευτι* 

κώτερον εργον τον λαϊκώτατον καταστάντα Σπανέαν®. Ή-θικόν δίδαγμα του 

ποιήματος εϊναι, δτι ό άληάής σοφός και τίμιος άνθρωπος, ο διατηρών 

πάντοτε την ψυχικήν αύτου γαλήνην καΐ ηρεμίαν, οόδέποτε άπάλλυται εν τφ 

βίφ, Ιάν δέ, λόγφ ατυχημάτων ή άλλων άντιξοοτήτων τής ζωής, περιπέση 

τυχόν είς δυστυχίαν και στερηθή των αγαθών αυτοΰ, διά τής συνέσεως και 

τής ίκανότητος κατορθώνει και πάλιν, τή βοηθείφ του Θεοΰ, νά Ιπιτΰχη τήν 

ηθικήν καΐ ύλικήν άποκατάστασίν του. 

Έ ΰπόθεσις του ?ργου είναι απλή®. Πλούσιός τις, Λέων καλούμενος, 

σοφός καΐ φρόνιμος γέρων, κατά τινα Ιπιδρομήν κουρσάρων, άπεγυμνώθη 

όλοκλήρου τής περιουσίας του, Ικ του γεγονότος δέ τοότου άπεκλήθη Πτω· 

χολέων. *Ίνα βοηθήση τήν πολυμελή οίκογένειάν του και έξαγάγη αυτήν τής 

θλιβεράς καταστάσεως τής πενίας, είς τήν όποίαν είχε περιέλθει, συνεβοΰ· 

λευσε τούς υιούς του νά τόν πωλήσουν άντί μεγάλης τιμής είς τήν αγοράν, 

ώς σκλάβον, μέ τήν πεποίθηαιν δτι δ Θεός θά έ'λθη αρωγός εις τα περαι· 

^ Κυριωτέρα βιΡλιογρσφίσ : Κ. Κρουμβάχερ, "Ιστορία τής Βυζαντηνής 
Λογοτεχνίας, μεταφρασθεΐσα υπό Γ. Σωτηριάδου, Άθ·ήναι 1900, τόμ. Γ', οελ. 46-49, 

Ο }ι. ΟίάεΙ, Νοηνεΐΐεε όΙικΙεδ βατ Ιά ΙίΙΙέΓ&ίνιΓε §;Γβθ(ΐαε πιοάετηο, Πορίσιοι 
1878, σελ. 385-400, Ν. Πολίτου, Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος, Παρθενών, 1872, 

σελ. 1125 -1130, Ή λ. Βουτιερίδη, Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 

’ΑΐΙήναι 1924, τόμ. Α', σελ. 162 -164, Ία>. Κσλιτσουνάκη, Τό μεσαιωνικόν 
στιχούργημα Βίος και πολιτεία τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος, Βγζ&η- 

Ιίηΐδοΐιο ΖείϋδοΙιΓίίί, 1951, σελ. 304-314, Γ. Θ. Ζώρα, "Ιστορία τοΰ Πτιοχολέον- 

τος, Κρητικά Χρονικά, 1953, σελ. 267 ■ 295. 

2 Περί τής εν γένει ήθικοδιδακτικής ποιήσεως βλ. προχείρως Κρουμβάχερ, 

Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, ενθ·* άν., σελ. 33 έπ. 
3 Ευρεϊαν άνάλυσιν τοΰ περιεχομένου τοΰ έργου βλ. βν’Ιω. Καλιτσουνάκη, 

Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα Βίος καί πολιτεία τινός δοκιμωτάτου και σοφωτάτου 
γέροντος, ένά" άν., σελ. 304 έπ. 

Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος 415 

τέρω. Πράγματι αγοράζει αυτόν ανώτερος άξιωματούχος των ανακτόρων, δ 

δέ βασιλεύς, δστις κατ* άρχάς εκπλήσσεται διά τήν καταβληθεΐσαν υπερογκον 

τιμήν, ταχέως διαπιστώνει, οτι δ γέρων ήτο ανώτερος οίουδηποτε τιμήμα¬ 

τος, καθ* δτι και έκ φύσεως είχε προικισθή μέ πολλάς άρετάς και εκ πείρας 

είχεν αποκτήσει εξαιρετικήν σοφίαν και ικανότητα, ώστε να διακρινη την 

πραγματικήν αξίαν των πολυτίμων λίθων, των ζφων και αυτών των ανθρώ¬ 

πων. Ούτω, δοθείσης ευκαιρίας, δ Πτωχολέων άποδεικνύει ευτελούς αξίας 

τόν λίθον, τόν οποίον ανατολίτης πραγματευτής έπώλει ως πολυτιμότατον, ώς 

καΐ ελαττωματικόν τόν ίππον, τόν οποίον άλλος πραγματευτής επωλει εξ ίσου 

είς υπερβολικήν τιμήν, ύποστηρίζων Ικλεκτήν τήν καταγωγήν του. Ό σοφός 

πρεσβύτης άποτρέπει Ιπίσης τόν βασιλέα από τού νά νυμφευθή νεαν, τήν 

οποίαν οΰτος μέν ένόμιζεν άνωτέρας πάσης ΰπονοίας, άντιθέτως δ’ Ικεΐνος 

άποκαλύπτει καταγομένην από κοινήν γυναίκα, έκ φυσεως δε ρεπουσαν και 

αυτήν πρός τόν έκλυτον βίον. Ό βασιλεύς, κατάπληκτος προ τής μαντι¬ 

κής Ικανότητος τού γέροντος, έρωτά τούτον καΐ περί τής ιδίας αύτού 

καταγωγής, δ δέ Πτωχολέων τού άποκαλύπτει δτι δεν είναι γνήσιον τέκνον 

βασι?.έως, άλλα νόθος υίός άρτοποιού τίνος μετά τού οποίου ή βασίλισσα 

είχε συνάψει άθεμίτους σχέσεις, γεγονός δπερ και ή μητηρ ϊου ηναγκασθη 

νά παραδεχθή, δικαιολογούμενη δι* άνικανότητα τοΰ συζύγου της, 'Ο βασι¬ 

λεύς παρακαλεϊ τόν γέροντα νά μή κοινολογήση τό μυστικόν, είς ανταλλαγμα 

δέ προσφέρει είς αυτόν πολυπληθή καΐ πλούσια δώρα. Τέλος, άφίνει αυτόν 

έ?ιεύθερον, δκως έπανέλθη πλησίον τών οίκείων του καΐ ζηση είς τό μέλλον 

ευτυχής, δοξολογών τόν Θεόν διά τήν πρόνοιαν καΐ τήν φιλανθρωπίαν αύτού. 

'Ως παρατηρεί δ Καλιτσουνάκης \ « ή άπλότης τού στιχουργήματος εΐναι 

κατάδηλος, καΐ προφανής δ σκοπός του, ή ύπερ πάσαν δυναμιν, και την 

βασιλικήν ακόμη, άνωτεοότης τής σοφίας καΐ παιδείας. Η έκλογη τών 

τεσσάρων αποδείξεων κατ* αναλογίαν προς τάς «τέσσαρας τεχνας» τάς 

οποίας είχεν, είναι επιτυχής και ή σειρά των κατά προΐοΰσαν σπουδαιοτητα. 

'Η εκλογή δέ τών παραδειγμάτων γενικωτέρας φύσεως: ανά έν παράδειγμα 

έκ τής άψυχου φύσεως, έκ τοΰ βασιλείου τών ζιρων και επειτα εκ τού γένους 

τών ανθρώπων. Εις τό τελευταΐον τούτο ορίζεται τής μέν ευειδούς γυναικός 

(κόρης) τό παρόν καί, μέλλον, τοΰ δέ άνδρός (και ισχυρού βασάιβως) το 

παρελθόν ». 

Τό στιχούργημα, γεγραμμένον είς γλώσσαν μεικτήν και εις μέτρον τρο¬ 

χαϊκόν οκτασύλλαβον άνομοιοκατάληκτον, παρεδοθη υπο διάφορους τίτλους, 

ήτοι « Περί τοΰ γέροντος τού φρονίμου Μουτζοκουρεμένου », « Βιος και 

πολιτεία τινός δοκιμωτάτου και σοφωτάτου γέροντος», «Ό σοφός πρεσβύ- 

1 Ίω. Κ α λ ι τ σ ο υ V σ κ η, Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα Βίος και πολιτεία 

τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος, ένθ·* άν., σελ. 307. 
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της », « Ριμάδα είς πάποιον γέροντα », επεκράτησεν δμως 6 τίτλος « Ιστο¬ 

ρία του Πτωχολέοντος», έκ του ονόματος τοΰ πλουσίου πρωταγωνιστοΰ καΐ 

κατόπιν άτυχήσαντος Πτωχολέοντος. 

Τής «'Ιστορίας τοΰ Πτωχολέοντος^, ως των πλειστων έργων τής επο· 

χήζ. αγνοοΰμεν τον συγγραφέα, τον τόπον και τον χρονον τής συγγραφής. 

Έν τοΰτοις περί τοΰ συγγραφέως εμμεσοί τινες ενδείξεις εξάγονται εκ 

τοΰ περιεχομένου τοΰ ποιήματος. Ούτως εν χή βιεννακ^ και τή νεαπολιτική 

παραλλαγή 0 συγγραφεΰς παρουσιάζει τον Πτωχολέοντα επικαλουμενον τον 

“Αγιον Δημήτριον' επειδή δέ ο άγιος οΰτος είναι ο πολιούχος τής πολεως 

Θεσσαλονίκης, δυνάμεθα νά εΐκάσωμεν, δτι ό ποιητής κατήγετο ή, τουλάχι¬ 

στον, κατφκει εν τή πόλει ταΰτη. Δεν αποκλείεται να εζησεν επι τινα επίσης 

χρόνον και είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν, διά τήν οποίαν έπανειλημμενως 

Ικφράζει δλως ιδιάζοντα -θαυμασμόν καΐ άφοσίωσιν. 

Οί Ιν τφ στιχουργήματι άπαντώντες στίχοι (24-26): 

ξένον μοναχοϊζ ϋπάρχει 

τον νά γράφονσι τοιαντα 

μυθικά και βίον λόγονς, 

Ιπιτρέπουν τήν ΰπόθεσιν δτι συγγραφεΰς ήτο μοναχός τις* τήν ΰπόθεσιν δέ 

ταΰτην ένισχΰει τό γεγονός, δτι έν τφ έργφ του παρεχει πολλακις δείγματα 

τής χριστιανικής πίστεω; αΰτοΰ καΐ τής βαθύτατης πρός τον Θεόν εΰσεβείας. 

Χαρακτηριστικόν είναι, δτι ό στιχουργός καταδικάζει αυστηρότατα τάς 

δολοπλοκίας και τήν ζωήν των άνακτόρων, ώς και τήν έν γένει συμπεριφοράν 

καΐ μικροπρέπειαν των αυλοκολάκων, υφισταμένων άνά πάσαν στιγμήν παντός 

είδους ταπεινώσεις καΐ εξευτελισμοΰς Ικ μέρους τοΰ ήγεμόνος, γεγονός οπερ 

μαρτυρεί, δτι οΰτε άνήκεν, άλλ' ουδέ ήνείχετο τον φαΰλον κύκλον τοΰ αυλικοΰ 

περιβάλλοντος. Τέλος, δσον άφορ$ εις τήν έποχήν τής συγγραφής, φαίνεται 

δτι τό στιχούργημα ανάγεται κατά πάσαν πιθανότητα εις τον ιδ αιώνα. 

Ιδιαιτέρως άπησχόλησε τους μελετητάς ή καταγωγή τοΰ στιχουργήμα¬ 

τος. Ό Κρουμπάχερ φρονεί, δτι ή «'Ιστορια τοΰ Πτωχολέοντος » προήλθεν 

από παλαιόχερον ανατολικόν — ϊσως ινδικόν πρότυπόν, εξ ου κατάγονται 

διάφορα συγγενή έργα, ως τό δυτικόν έπος Κταΐ^ΐοδ, το ρωσικόν ασμα περί 

τοΰ *Ιβάν, και τό τουρκικόν διήγημα « Ό σοφος περιηγητής καί ο νοθος 

σουλτάνος». Τό τε?ιευταΐον τοΰτο διήγημα αποδέχεται ως πρότυπόν και ο 

Πολίτης, εν μελέτη του δημοσιευθείση εν τφ περιοδικφ « Παρθένων Τό 

θέμα άπετέλεσε προσφάτως άντικείμενον εΰρυτέρας ερεΰνης υπό τοΰ Γ. Μέγα 

1 Διά πλείονας πληροφορίας βλ. Γ. Θ. Ζώρα, Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος, 

ενθ-’ άν,, σελ. 280-283. 
2 Ο. Μ ε 2^8, Βίε ΕτζαΒΙαπ^ νοη Ρίοοίιοΐεοη, Άνακοίνωσις εις τό Γ Διεθνές 

Βυξαντινολογικόν Συνέδρων τής Κωνσταντινουπόλεως. 
28 -1 -1959 
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Τό ποίημα έχει εκδοθή μέχρι τοΰδε έκ τεσσάρων διαφόρων και μεταξύ 

των ίκανώς άφισταμένων παραλλαγών, εξ ών η αρχαιότερα, εκ 384 στίχων, 

και έν τφ ελληνικφ κώδικι 390 τής Εθνικής βιβλιοθήκης των Παρισίων 

σφζομένη, έξεδόθη υπό τοΰ Ε. τφ 1872, μετ εισαγωγής τοΰ Ε. 

ΟΐάεΙ καί σημειώσεων τοΰ ίδιου Εε&Γαηά και τοΰ \\?^γη(11ΐ3,πι η δεύτερα, 

έξ 939 στίχων, είς τά μέσα τοΰ ις-' αιώνος άναγομένη και εν τφ βιενναίφ 

κώδικι 244 σφζομένη, έξεδόθη υπό τοΰ \ν. \ν3^ηυΓ τφ 1878 , ή τρίτη, έκ 

409 στίχων, είς τον ιζ' αιώνα αναγόμενη και έν χειρογράφφ τής Βυτίνης 

σφζομένη, έξεδόθη επίσης υπό τοΰ Ε. τ^Φ 1874, μετ επιστολής 

τοΰ άποστείλαντος αυτήν Ν. Πολίτου^, και η τέταρτη, εκ 332 στίχων, εις 

τον ιη' αιώνα αναγόμενη και έν Ιδιοκτήτφ χειρογράφφ σφζομένη, έξεδόθη 

υπό τοΰ Γ. Ζώρα 
Έκτος των ανωτέρω και ήδη έκδοθεισών παραλλαγών, υπάρχει καΐ 

έτέρα, ήτις παρέμεινε μέχρι σήμερον ανέκδοτος, καιτοι ή υπαρξις αυτής ητο 

από μακροΰ γνωστή. Σφζεται έν τφ νεαπολιτικφ κώδικι ΙΠ. Α. α. 9 καί 

σΰγκειται έξ 852 στίχων^ Τό χειρόγραφον διατηρείται έν καλή καχαστάσει. 

ή δέ γραφή είναι κατά κανόνα καθαρά, μέ τινας διορθώσεις έπενεχθείσας 

παρά τοΰ αΰτοΰ γραφέως. Κατά τό συνηθες υπαρχουν πολλά σφάλματα καί 

άνορθογραφίαι, ή δέ στίξις Ι'χει τεθή είκή καί ώς έτυχε. Τό στιχοΰργημα 

είναι γεγραμμένον είς τροχαϊκόν δκτασυλλαβον άνομοιοκαχάληκτον μέτρον, 

εν πολλοϊς σφαλερόν καί άπειρόκαλον, καί εις γλώσσαν μεικτήν μετά πολλών 

βαρβαρισμών. Κατά τό περιεχόμενον — ώς ήδη παρετήρησε καί 0 Κρουμπά¬ 

χερ®— ή παραλ?ιαγή εΐναι συγγενής, μέ αίσθητας δμως διαφοράς, προς τήν 

παραλλαγήν τοΰ βιενναίου κωδικός, ώστε δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι 

άμφότεραι προέρχονται έκ κοινοΰ προτύπου. 

Κατωτέρω δημοσιεΰομεν τό κείμενον τής εν λογφ παραλϊιαγής: 

Περί τοΰ γέροντος τοΰ φρονίμου Μουτζοκουρεμένου, ποίημα νυν τό πρώτον 
έκ τοΰ έν Παρισίοις χειρογράφου έκδοθέν έπιμελείρ. καΐ διορθώσει Α ι μ ι λ ί ο υ 
Λεγρανδίου, ΟοΠεοΠοη άε ιηοηυιιιεηΐδ ροατ δεΓνΐτ ό Γείυάε άβ 1& 1&η§ηβ 

ηβο - Ηεΐΐέηΐςαβ, η. 19, Ρ&Γίε 1872. 
2 νν. ·\^&κηβΓ, 0&Γπιίη& ^Γδεεπ ηιεάϋ «νΐ, Γ,ϊρείδε 1878, σελ. XI-XII 

καί 277 -303. 
3 Επί. Εεετ&ηά, Κεοαεϋ άβ εθαπεοηδ ρορυ1&ΪΓ€8 ^Γ^οητιεδ. ΟοΙΙεοΠοη 

θε ιποπιιπιεηίε ρουτ εετνΐτ ό Γέίτιάε άε Ιο. 1&η§Π6 ηέο - Ηεΐΐέηί^ιιε, ηοιινεΐΐε 

δεήε, η. 1, ΑΙΙιέπεδ 1871, σελ. 257 -285. 
4 Γ. Θ. Ζώρα, Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος, ενθ’ άν., σελ. 285-294. 

5 Κώδιξ τής Εθνικής βιβλιοθήκης τής Νεαπόλεως ΙΙΣ. Α. α. 9, ίί. 25ν -33ν. 

6 Κρουμβάχερ, “Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, ένθ’ άν., τόμ. Γ', 

σελ. 48. 
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φ. 25ν ’Έλεγον ον μή νά γράψω 

ουδέ χεΐρα νά κινήσω 

εις διήγησιν τού λόγου 

τον άνδρός τον σοψωτότου 

5 και τού γέροντος εκείνου 

τού πολλά φρονιμωτάτον' 

ή δέ σή φιλικωτάτη, 

κα'&αρά φιλία λέγω, 

ειλκνσεν κάμε προς τούτον 

10 εν άδολεσχίρ γράψαι, 

και διήγησιν ήρξάμην 

του πτωχού άνδρός εκείνον. 

ΕΙ ίέ γάρ καλώς γινώσκω, 

ή ύπακοή τον φίλον 

15 έκ ζεούσης τής καρδίας 

τού γενέαΰ·αι μάλλον '&έλει. 

Αιά τούτο όέχον ταύια, 

ώ Θεόδωρε και φίλε, 

τά ρησίδια τον λόγου, 

20 εΐ καΐ άμαΰής ύηάρχω· 

περισσότερον είς τούτο 

ή άγάπη σου, Θεοδώρε, 

ξφερέν μοι νά τά γράψω. 

Ξένον μοναχοΐς υπάρχει 

25 τού νά γράφουσι τοιαντα 

μνϋ^ικά και βίου λόγους. 

Πλήν ύπήκουσά σου, φίλε, 

και την χεΐρά μου προτείνω, 

και διήγησιν ήρξάμην, 

30 και τό ούς ενήκοον εχε. 

φ. 26τ ^Ητον άν&ρωπος εν τόπφ 

φρόνιμος πολλά και μέγας, 

ένδοξός τε και άγχίνους, 

πλούσιος έν βίοις πάσιν. 

35 εν χρυσφ τε καΐ άργύρφ, 

δούλοις άμα και παιδίοις, 

8 λέγω : 00(3. λέγων 22 3,ηί(ϊ Θεόδωρε (Ιβίονί κνρ 
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ΐπποις αμα τε καΐ κτήνοις 

καί εν κτήμαοι ηαντοίοις, 

κίνητοΐς καΐ άκινήτοις' 

εΙς την γνώσιν μέγας λέγω. 

Εΐχεν νΙονς καΐ θυγατέρας 

καΐ γαμπρούς μέ τον έαντόν τον, 

εκγονονς τε μικροτάτονς, 

αρσενάς τε και ϋ·ηλείας. 

Κ’ έκατήντησεν εις τόπον 

εκ τής Πόλεως μακρόΰ·εν 

τον Μεγάλον Κωνσταντίνον 

κ* εσννέψερεν 6 χρόνος, 

μέ τήν γνώσιν, δπερ εϊχεν, 

καΐ τον νον την δεξιότην, 

καΐ έπλούτησεν έκεΧσε 

καΐ αϋτός και τά παιδιά τον. 

*Ως γονν έ'φερεν 6 χρόνος, 

ό άσνστατος 6 βίος 

και τό κύλισμα τής τύχης, 

τδ ασύστατον τον χρόνου, 

ήλ&εν κοΰροος είς τόν τόπον, 

οϋ ηύρίακετον ό γέρων' 

εϊτα έπτώχευοεν ίκεΐνος, 

&μα τε καΐ τά παιδιά τον, 

είς πενίαν τήν έοχάτην, 

δυστυχίαν βαρυτάτην' 

ον γάρ άρτον βραχντάτον 

έκατήντησεν δ γέρων. 

^Απορήσας τοίννν οντος 

και πώς ζήσειν ον και έσχεν, 

πλλ* ονδ* νπομεΐναι πλέον 

τον λιμού τε την πεινάγραν 

και τήν συμφοράν, ήν ειχεν, 

τον νΙόν τον παίρνει μόνον, 

τον κρειττότερον τών πάντων 

και τόν φρονιμώτατόν τον, 

εις κρυφόν τινά τε τόπον 

και απόδημον άνϋρώηων. 

37 ρο5ΐ αμα ίΐάάιάΐ τε καΐ κτήνοις 43 εκγονονς : οοά. εκγωνάς 56 τον : οοά. τό 
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75 Καί καϋ'ήσαντες εκεΐαε 

καί μικρόν άναπαν&έντες, 
μνοτικώς τόν ουντνχαίνει, 

παρσβολικώς αρχίζουν, 

νά τόν λέγη συντυχαίνει : 

80 « ^Ακουοον, υιέ μου πρώτε, 

λόγους ταπεινού πατρός αον 

δέζαι τούτους μετά πάσης 

φ. 2ίν τής καλής αον προ&νμίας, 
ού γάρ εμελλεν, υιέ μου, 

85 φέρειν σε τοιούτους λόγους· 

ό (5’ ασύστατος ό χρόνος 

καί ή βία τών παιδιών μον, 

ταύτα λέγω σοι ίκ βίας 

καί πολλής μου δυστυχίας. 

90 "Οταν Απτή πυρ είς πλήθος 

καί συνάγωνται οΐ πάντες 

πανταχόάεν τοΰ πνρός τε, 

Αν πηδήση φώς εκ ταύτης, 

οϊον εϋρη πλέον τών Αλλων 

95 ηλησιέατερον σιμά του 

εκείνου τά γένεια καίει 

καί τό πρόσωπον τζιφλίζει, 

άτιμώνεται παρ* Αλονς 

τούς έκεισε καΌ'ημένονς, 

100 εχει δϊ την ζέσιν πλ,έον 

την '&ερμότατην εις πλή'&ος, 

όντως έναι, τό παιδίν μον, 

καί τών αν&εντών ή αγάπη· 

τούς κοντότερα θερμαίνουν, 

105 επί πλέον μεγαλύνονν 

καί δοζάζονσιν εις πλούτος 

καί τιμήν υπέρ τούς Αλλους. 

Αιά τούτον ονν τόν φόβον 

ον κατεπιάοθην ολως, 

110 άΑλ* ονκ έδραζάμην τοντον, 

νά ’μαι-είς βασιλέως παλάτιν 

79 λέγγ} : οοά. ϋέλη 93 ο.ν πηδήσι] : 00(3. ένπώήοι 100 ροδί «χει αάάίάΐ δε 
108 ροδί άεΐενί γάρ 109 καζεπιάσδην : οοά. κατεπιά&ην 
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διά νά ·&ρέψω τά παιδιά μον 

καΐ τον έμαντόν μον πάντως. 

ΚαΙ εΐ τι '&έλει ό Θεός ας πά'&ω 

καΐ ας πειρασΰ'ώ μεγάλως ! 

*Άκονσόν μον πλήν, νΐέ μον, 

τό βονλενομαι νά ποίοο) 

και τό εχω εις τί]ν καρδιάν μον, 

α σε φαίνεται κ’ εσενσ, 

τον Θεόν δε μάλλον πρώτον, 

τφ είδόντι και τά πάντα' 

’Άγωμε εις τόν χαλκέαν, 

τον κρειττότερον τών πάντων, 

άλνοόν με ποΐσαι πρώτην, 

στιβαρά χειρόψια δνο’ 

ταντην γάρ με περι&έντες, 

σν τε και νίοί μον πάντες, 

και καλώς δέσετε ταύτην 

χεΐρας άμα και ποσΙ τε. 
^Έπσρον τούς Αδελφούς αον, 

μάλλον όέ καΐ τονς γαμβρούς αον 

*ς τί)ν μεγάλην Βνζαντίδα 

Αρατέ με ώς κακονργον 

καΐ κακόβονλον στρατιώτην, 

δπον έχάσα τ^ν γενεάν οον 

παρ* ονδέν από τόν κόσμον 

με τά συμβονλεύματά μου 

τά παμπόνηρα, τά εχω, 

καί τάς δυστροπιάς, τάς εχω. 

Μνήσ'&ητι εμοΐς τοΐς λόγοις, 

ώ παμφίλτατόν μου τέκνον, 

δράμε ηαρενϋ^ύς εις Πόλιν 

με τούς αδελφούς οον πάντας, 

πώλησόν με ώς κακοϋργον, 

ξπαρε χιλιάδας πέντε 

νπερπύρων τον χρνσίον' 

αμε, ϋ·ρέ·ψον τά παιδιά μον 

και τόν έαντόν οον πάντως 

120 ροδί θ^όν δάίΐιάί δε 131 γαμβρούς : οοά. γανβρονς 

εις την 147 αμε : οοά. αμα 

132 την : οοά. 
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150 

απο τοΰ κίνδυνον τούτον. 

Μά τόν άγιον Δημήτρην, 

155 

εξομολογούμαι σέ το 

την άλή'&ειαν άπέ τώρα. 

’Άν ούδέν ποίησης τοΰτο 

έν σπουδή καΐ πάοη γνώσει, 

πάντες άμα εκτριβήτε 

160 

καΐ ·&ανάτφ προσεγγίσαι 

και κακόν πολλοΰ πλησ'άήτε ». 

Τηνικαΰτα γονν δ υιός του, 

κατά λόγον τοΰ πατρός του, 

τον άνδρός τοΰ σοφωτάτου. 

165 

και κατά τόν δρισμόν του, 

ώς φιλόστοργον παιδίν του 

καΐ Θεφ δεδουλωμένον 

καΐ βονλόμενος τον ζήσαι, 

έποικε τόν δρισμόν τον. 

170 

Αλυσώνει, χεροψιάζει, 

καΐ τονς πάντας συναϋ-ροίζει, 

άδελφούς, γαμβρούς, έγγόνους, 

καΐ έντάμα τόν έπαίρνουν 

άλυσοχεροδεμένον' 

175 

ώς κακοΰργον τόν ύπάγονν 

'ς τήν μεγάλην Βυζαντίδα, 

τάχα ώς ξένον νά πουλήσουν 

τόν καλόν τονς τόν πατέρα, 

διά τήν βίαν καΐ τήν άνάγκην 

179 

και λιμόν και δυστυχίαν, 

δπερ εσυνέβην τούτοις 

έκ τον πλούτου τον μεγάλου 

και τής δόξης, δπερ εΐχεν. 

φ. 27ν "Άμα γοΰν τόν άπεσώσαν 

εις τήν Πόλιν τήν μεγάλην, 

ένδοξον καί τρισολβίαν 

τον Μεγάλου Κωνσταντίνου, 

159 απίβ χατα. άοΐενΐ κοΧ &πίθ λόγον άείβνί το»- 168 αόείφοΰς, γαμβρούς: οοά. 

άδελφονς ψούς γανρονς 172 ’ς την ; οοά. εΙς την 173 απίε ττουλήσονν άεΙενΐ τδν 
πονλήαονν άεΐενϊ : ακονσόν μον πλην υιέ μου τό βονλεύομαι ποιήσαι και το εχο 

εις την καρδίαν μου άσε φαίνεται και σένα 174 τους : οοά. σου 

Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος 

ηρξαντο νά χον πιπράσκονν 

έν 'άγορα τοΰ κάστρου, 

εν τοΐς λεοοψόροις πάσιν, 

λόγους περισσούς νά λέγουν 

εις συνά&ροισιν των πάντων 

διά την πραγματειάν τοΰ γέρου. 

’Έμαϋ'έ το και δ τοπάρχης 

ΰπδ γάρ τοΰ λ,ογο&έτου 

τοΰ μεσάζοντος τής· Πόλης· 

τηνικαΰτα τον ορίζει: 

« Δράμε, Ιδές τόν στρατιώτην, 

πό·&εν εναι, τί εν^ τδ ξενρει 

και την τέχνην την γινώσκει 

καί την γνώσιν, ήνπερ εχει, 

’Άμα γονν ιδής τόν γέρον 

και διακρίνης 8,τι πρέπει, 

νά γυρίζετε είς τό μέσον 

τον έμοΰ τον παλατιού, 

και διά τιμή μας νά *ναι, 

εΐ τι λέγονν, πλήρωσέ το, 

δός και τήν τιμήν τον πασαν, 

8παρε καΐ φέρε μάς τον ». 

ΕΙτα γονν δ λογο·&έτης, 

οΰν τόν λόγον τον τοπάρχου, 

άπελϋ^ών έκ παλατίον, 

και κατά τόν δρισμόν του, 

ενρε τούτον έν τή Μέση 

πιπρασκόμενον ώς δοΰλον' 

και ήρώτησε τους παϊδας: 

« Πόσον εναι ή τιμή τον, 

τί 8ναι ή τέχνη την ήξενρει, 

(5ίά τόν βασιλέα τόν ’&έλω ». 

^Απεκρί'&ησαν εκείνοι 

την τιμήν δποΰ τοΰς εΊπεν 

καί τας τέχνας τάς γινώσκει 

δ οοψώτατος ο γέρων. 

Πρό μέν πάντων τούτων όλων 

λέγει γάρ δ λογοθέτης 
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χόν υιόν του τον πρωταΐον : 

«Εις ηολλην τιμήν τον δίδεις, 

δλιγώτερον άξιάζει, 

225 διά τούτο ου<5£ν τον 

°Αμα ηκουσεν ό γέρων 

την λαλιάν του λογο'&έτου, 

πλαγινίζει και κοντένει 

πρός του βααιλέως τόν δοϋλον, 

230 μυατικώς τόν συντυχαίνει : 

«Πλέον άξιάζω παρ' ού λέγει ». 
"Μ 

0
0

 Και άκούσας δ μεσάζων, • .νη 

ό καλός δ λογο·&έτης, 

την φωνήν του γεροντίου, 

235 και τήν γνωοίν του νοήσας, 

εϊ τι είπεν έδωκάν τον 

χιλιάδας δλας πέντε 

ύπερηύρων τον χρνσίον 

καΐ τόν γέροντα έπαίρνει, 

1 

240 είς τόν βασιλέα τόν πάγει, 

Μμπροοΰ·έν του τόν δεικνύει. 
:3 

Τότε πάλιν δ τοπάρχης 

πρός τόν γέροντα έλάλει: 

«Λέγε, γέρον, τΐ γινώοκεις, .■& 

245 τί Ι’ναί ή τέχνη τήν ήξεύρΒΐς;τ> *·ν^ 

"0 δέ γέρων άπεκρί'&η, 

μετά προσοχής μεγάλης: 

« ’Άκονσον, αϋϋ’έντη, τέχνας. 

τάς γινώοκει δ σός δούλος. 
. "'λΊ 

··:«! 
250 Τέοσαρας τάς τέχνας έχω" 

άνδρας άμα και γυναίκας, 

λί'&ους άτιμήτους πάλιν, 

ά?ι.λά και των ίππων φύσιν 

καί ήξεύρω και γνωρίζω 

■·®3> 

255 και τήν φύσιν καΐ τήν γνώσιν». 

Τότε ούν δ βασιλεύς γάρ 

πρός τούς μεγιστάνους λέγει 

και μεγάλους τούς πλησίον, 

τούς εγγύς παρισταμένους: 

225 τοϋτο ·. οοά. τό 228 κοντένει : οοά. κοντέβη 240 πάγει : ^οά. υπάγει •·5β 
ίί5ϋ άτιμήτονς : οοό. άκινίτονς 
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200 « Μά την κεφαλήν μου, λέγω 

τον συμβασιλεύοντά με 

τοιοΰτον άνθ'ρωπον ακόμη 

άλλον σπίτιν μη τον εχη, 

άλλ’ οϋδ* άλλη βασιλεία. 

205 ΚαΙ δοξάζω τον Χριστόν μου, 

δτι ήλ&εν εις έμενα 
άνϋρωπος σοφός καΐ μέγας». 

"Ωρισεν, δαηίτιν ηυραν, 

εβαλάν τον είς εκείνον 

270 άνεπαύετο ό γέρων, 

6 ξενιτευμένος ουτος. 

Πρό μεν πάντων τούτων δλων 

διοίκησιν ούδ'εν τον δίδουν. 

^Ητον ούτος δ πτωχός μου 

275 λιμφ καΐ δίψη λέγω, 

τριάκοντα ποοόν ήμέρας 
τυραννονμενος 6 γέρων. 

ΕΙτα γοΰν εύρέ'&ην άλλος 

έμπορος μακρό^εν ξένος, 

πλούσιος πραγμαχεντής τε' 

λΐ'&ον είχε μέγα πρώτον 

πολυτίμητον ώραΐον 

ίσα μ* φόν στρου^ίον, 

καΐ τον βασιλέαν τόν φέρνει, 

λέγει νά τόν άγοράση. 

Πραγματεύεται τόν λίϋ^ον 

ο τοπάρχης τον εμπόρου, 

είς τό στέμμα νά τόν '&έοη 

τό βασιλικόν, τό έψόρει· 

δση γάρ τιμήν έζήτει, 

τότες τόση τόν εδώκεν, 

και τόν λί·&ον άγοράσε. 

Είς εξήκοντα χμλιάδας 

έπουλή'άη γάρ δ λί'άος 

260 λέγω ; οοθ. λέγει 272 πρό : οοά. πρό τον &ηί6 ό'Αων &άάϊ(ϋ τούτων 
278 ροδί ειτα &ά(ϋάί γονν 283 ατρονϋίον : οοό. οτρον&ίον 291 ρΟδΙ τότες 

άβίβνί Βδε 

280 

φ. 28ν 
285 

290 
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29δ ό παν&αύμαστος εκείνος. 

Προ μέν πάντων τούτων δλων 

έλα'&εν τον βασιλέα 

νά ερωτήση τον στρατιώτην, 

τον αγοραστόν τον είχεν. 

300 διά την τιμήν του λίύ^ου. 

Και εμίσσενοεν εκείνος 

δπού επούληαεν τον λί'&ον. 

“βρίσε καΐ ήφέρασίν τον 

τον σοφώτατον εκείνον 

305 έμπροοΰ^έν του εις τό παλάτιν, 

λιμοκτονισμένον δλον, 

καΐ τον λί·&ον του δεικνύει: 

« Λέγε, γέρον, τί άξιάζει, 

τί έναι ή τιμή τον λΐ&ου. 

310 τί ξναι ή τέχνη τήν ήξεύρεις' 

πώς τό λέγουν τό λι&άριν, 

τί V* άξΙζη ή τιμή του, 

πληροφόρησέ με τώρα». 

* Αποκρίνεται δ γέρων 

315 μετά φόβου τε και τρόμου 

πρός τόν βασιλέα ώς ξένος: 

« ^Άκουσόν μου, δέσποτά μου, 

περί τήν τιμήν τοίί λί'&ον, 

πόσον Μναι τό 'ξιάζει. 

320 Ού γάρ χρήζει πλέον, κύρη, 

παρά ίν κουφόν καρύδιν». 

Και δ βασιλεύς αντικα, 

&νμω&ε1ς πολλά μεγάλως, 

καΐ τό γέλως τον γνωρίσας. 

325 αλλά δή καΐ τήν τιμήν του 

και τοσοντας χιλιάδας, 

εφη πρός τόν γέρον όντως ; 

« Δεΐξον τοίννν πώς ήξεύρεις 

τήν τιμήν τον λί&ου τούτον! 

330 Μά τήν κεφαλήν μον, τώρα, 

ει ον δείξεις τήν τιμήν τον, 

εβαλά σε εις τιμωρίαν. 

296 δλων : οο<3. άλλων 328 ροεί δεΐξον (Ιδίενΐ μοι 

335 

φ. 2?ί’ 

340 

345 

350 

355 

360 

365 
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είς δεινήν και ηικροτάτην, 

την ουκ επαϋες ποτέ αον, 

γέρον πεπαλαιωιχένε' 
την πραγματείαν, την εποΐκα, 

^ρξες ονν εαν νά ψέγης»· 

^Αποκρίνεται δ γέρων 

προς τον βαοιλέα αντικα, 

μετά προσοχής μεγάλης, 

απερ ηρμοζεν ώς ξένος : 

« Τά κολάκια σέ πρέπονν, 

δέσποτά μου, παρ* αξίαν ! 

Εις τοιοντον βασιλέα, 

μάλλον δέ και παρακάτω, 

οΐον ϊοέν, καλέ μου αΜέντη, 

τά κολάκια ούχ άρμόζονν' 

με&οδιές διαβόλου εΐναΐ’ 

πάντων, δέσποτά μου, μίσα. 

Οΰάέ πρέπουν κολακείες 

είς τοιοντον βασιλέα. 

'Άλλος γάρ σοφός τις ^φη, 

φρόνιμος έν δοκιμήσει : 

'Έόρακες ίοΜονν πάντα 

σάρκας τε των ϋ-νησιμαίων, 

των κτηνών καϊ πετεινών τε, 

οΐ δέ κόλακες έο'&ίουν 

των άφρόνων τάς καρδίας". 

Διά τούτο σέ '&νμίζω, 

δσοι ονδέν σέ κολακεύουν 

ουδέ ψέματα γινώοκουν, 

αλλά τ^ν άλή·&ειαν πάσαν 

λέγουσιν την βασιλείαν σου, 

τούτους έχε πάντα φίλους, 

καΐ βουλήν και πράξιν πάσαν 

κράτει, τίμα, δέσποτά μου, 

καΌ'ώς πρέπει, καΐ αγαπα. 

Του δέ λί'&ον ή τιμή του 

άκονσον αυτήν προΌδμως: 

334 την : οοά. τάν 337 ροδί ήρξ^ς &άθίάί ούν 342 τά : οοά. τί 

μον ίΐάάίίϋ μίοα 352 ροδί άλλος &άάΜΐ χαρ 

349 ροδί 
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370 Σκώληξ εναι φυτενμένος 

μέσον ^'αρ τον λιϋαρίον 

άμα γονν έλ-άη τό '&έρος, 

μέλλει -άρίψαι τό λι^άριν 

και δ σκώληξ εβγει ύέλει 

375 καί δ λί·&ος τεφρωϋήναι. 

Εί δέ ούδέν μέ τό πιστεύεις, 

αλλά ραΰ·νμεΐς μεγάλως 

καί καιρόν ον περιμένεις 

είς τόν λόγον, δνπερ λέγω, 

380 Ορισε καβάτωράν σου 

νά έλϋ·ή είς τό παλάτιν 

καί να σκίση τό λιϋ^άριν 

καί νά ενρη τό σκωλήκιν. 

Εί δέ καί μακροθυμήσεις, 

385 άψες τόν καιρόν νά Ηθη, 

τον καλοκαιρίον λέγω, 

καί νά ίδης καί τήν τέχνην 

<ρ. 2?ν καί την γνώσιν, δνπερ δχω 

ό πτωχός ό λιμασμένος». 

390 Εϊτα ό βασιλεύς αύτίκα, 

ρρθνμών έν τή μανίρ, 

ώρισεν, καβάτωρ ήλθεν 

έμπροσθεν είς τό παλάτιν" 

δσχισεν τόν λίθον μέσα. 

395 ενρε τό σκωλήκιν μέσα 

καί ετέφρωνέ τον δλον 

κ* έκατέτρωγεν τόν λίθον. 

Θαΰμα τοίννν έσχε πάντας, 

τούς μικρούς καί τους μεγάλους, 

400 είς την γνώσιν, ήνπερ εΐχεν 

ό οοφώτατος δ γέρων. 

Και τόν δίδει άψράτον ενα 

καθ’ έκάστην την ήμέραν, 

είς διοίκησίν τον τάχα 
405 τον πτωχόν τον γεροντίου. 

Είπαμέν το και προ τούτον. 

386 οοά. χοΙοΗΟ-ΐ^ίον 6χ Ηαλοκίζίον 389 λιμαομζνοζ ; ςοά. λίσμααμένος 

402 και : οο<1. να 403 διοίκησίν : οο(1. διήγησίν 

Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος 429 

δτι δίοίκηοιν ουκ εΐχεν 

6 ξενονιζικος ό γέρων, 

ό αδίκως πουλημένος. 

410 Μετά ημέρας άλλας πάλιν 

και καιρόν παραδραμόντος, 

ήλύέν τις πραγματευτης γάρ, 

πλούσιος πολλά και μέγας’ 

είγ^εν άλογον τοιοντον, 

415 εζο) φύσεως αλόγων, 

χοντρομούρην, χοντροκότζην 

καΐ βονβαλοσυν&εμένο. 

Οί κοκκάλοι τον μεγάλοι, 

άργοκίνητον είς δρόμον, 

420 στερεόν πολλά παρ* δλα. 

*0 δέ βασιλεύς, άκούσας 

περί τον τοιούτον ίππον, 

άγοράοαι τοντον ^έλων 

και μη πλανη'&η ώς πρφην 

425 τιμής τον λιθαριού, 

ώρισε καΐ ήφέραοίν τον 

ίμπροο<δέν τον είς τό παλάτιν 

τόν σοφώτατον τον γέρον 

και περί τον ίππον δφη: 

430 « Αάλει, γέρον, πώς έγένη 
δξω φύσεως άλογων 

καί βονβαλοσνν&εμένον' 

δεΐξέ μου τ^ν τέχνη, γέρον, 

και την γνώσιν, δπερ εχεις». 

435 'Ο (3β γέρων άπεκρί^η, 

προς τόν βασιλέα λέγων: 

« ’Άκονσον, αν'&έντη, τυντο : 

"Μ σπορά τον ίππον Βναι, 

ή δε ή τροφή τον έ'ναι 

440 άπό γάλα βονβαλίνας, 

φ. 30γ τοντο μετετράπη, 

οΐον βλέπεις έγεγόνει ». 

Καί άκούσας δ τοπάρχης 

424 : οοά. πλανηδείς 428 σοφώτατον ·. αοά. σοφώτον 
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τον αοφώτατον τον γέρον, 

445 εβαλε και έγνρενοέ τον 
νά Ιδτ) και την αλήθειαν. 

Είπε γάρ δπου το *πούλει, 

ό πραγματευτ^ς εκείνος 

προς τον βασιλέα τε όντως, 

450 μετά πάσαν την άλήΰ·ειαν: 

« Ψοφισμένη γάρ εϋρέ'&η 

η άγουν μέ το πονλάριν 

εσχιαάν την ψοφιομένην, 

εδωκάν το εις βουβαλάρην, 

455 ^τρεφέν το μέ τό γάλα. 

'Άλλην μάννα ονκ έξβύρει, 

μόνον γάρ καί της βονβάλας. 

Ήκολο'όϋει γάρ βονβάλας 

καί κατ* έξοχων άπ* δλας' 

460 έτρων γάρ τδ γάλαν δλον 
καί είχεν μίαν άπδ ταύτας 

ώς μητέραν εδικήν του ». 

Καί άκούαας ό τοπάρχης 
τ^ν διασάφηαιν τον ίππον, 

465 ΰπερεΰ’αυμάστην δλως 
μετά καί των μεγιστάνων, 

άλλά καί τον παλατιού, 

είς τί]ν γνώσίν τον τήν τόσην 

τον σοψον τον γεροντίου. 

470 "Ωρισεν άφράτον άλλον 

νά τον δίδουν την ήμερα. 

*Εν'&νμίζω όπου τ* ακούει, 

νά εχη τήν ημέραν δύο 

άψρατούτζια ψωμία. 

475 Μετά ήμέρας πάλιν άλλας, 

εμα'&εν δ βασιλεύς γάρ 
παρά τον πλησίον τούτον, 

δτι κορασίδα ηύρέϋ^η 
μεγιστάναν καί πλουσίου, 

448 πραγματεντης : οοά. πραγματευτείς 452 ή αγοΰν : οοά. οίαγονν 454 

οοά. τηί 464 διαοάφησιν : οο<3. διαάφησιν 
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480 παρά φνοιν γάρ των άλλων 
εύμορφότατη ύπήρχεν 

καί ώραία τώ εϊδει πάνυ 

παρά πάσας τάς γυναίκας 

είς τον τόπον τον τον δλον, 

485 τον ανϋέντευεν εκείνος. 

Και ώρισεν δ βασιλεύς γάρ 

καί εμπροσΰέν τον εις τδ παλάτιν 

τήν ήφέρασιν εκείνην, 

μέγας νά την ΰπανδρεύση, 

490 ί'ίϊ οτεφανοκρατήση. 

Καί, αμα εμπροσ'&έν του ήλΰ·εν, 

ύπερε&ανμάστην δλως, 

φ, 30ν μεγιστάνες, 

οΐ μικροί χε καί μεγάλοι, 

495 είς τδ κάλλος καί τήν δψιν, 

δπερ εϊχεν ή γυναίκα 

καί παρά τήν φύσιν πάσαν. 

^Ώρισεν <5 βασιλεύς γάρ, 

έφερεν τον γέρον τούτον, 

500 “^δν σοφώτατον τδν γέρον, 

εμπροσϋ'έν τον είς τό παλάτιν· 

κολακεύει τούτον τάχα 

ο τοπάρχης νά τδν λέγη: 

«'Άγωμε, καλέ πατέρα, 

505 καλ,οδές την τήν γυναίκα 

είς τήν γνώσιν καί είς τήν φύσιν 

καί τήν τελεοιονργίαν, 

καί τί γενεάς υπάρχει, 

καί τό που τήν ·&έλει φέρει 

510 δ άσνστατος δ χρόνος 

είς τδ κάλλος τό τοσοντον. 

’Έλα είς μοναξιάν, είπέ την 

τήν άλή·&ειάν σου πάσαν, 

και πεπληροφόρησέ με 

515 πώς νοείς το, γέροντα μον ». 

Εϊτα γονν δ γέρων πάλιν, 

481 ενμορφότατη : οοά. ενμορφώτατον 492 νπκρεϋανμάητην ; οο<3, νπερε&ανμά- 

την 505 καλοδές την : οοά. καλιδέατην 515 νοείς το : οοά. το νόεις 
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τής χειρός αυτής πιάοας, 

εις τό απίτιν ΰηαγαίνει 

μετά δύο-τρεις γυναίκας. 

520 ^Ωρισε και έκδύοααίν την, 

ώσιτίερ γάρ και εγεννή'&ην, 

εμηροα·&έν τον την ήφέραν, 

όντως εφη προς εκείνην: 

«Ρύρισον τά νώτια μέρη- 

525 άμε κείύ^εν προς εκείνας, 

ελα πάλιν προς εμένα·». 

Καί, κατά τον ορισμόν του, 

εποικέν το το κορίτζιν, 

ού γάρ έπεντράπην δλως 

530 καΐ αισχύνην νά προσφέρη, 

ώς παρϋ·ένος τάχα ούσα, 

άλλά πάντα άδιαντρόπως 

ξπραττεν μετ* εύκοΧίας. 

*Ώρισεν, ένδύ'&ην πάλιν, 

535 δ σοφώτατος 6 γέρων, 

είς τό απίτιν τήν άφήκαν 

μετά γυναικών Ικείνων, 

καΐ εις τόν βασιλέα ΰπάγει, 

^αωΰ·εν είς τόν κοιτώνα, 

540 μέσον τού μεσονυκτίου, 

εις φδάς άλεκτορνόνων, 

νά αναψέρη τόν τοπάρχην 

δαα είδεν έν τή γνώσει 

φ. 31»· δ σοφώτατος δ γέρων 

545 ” είς τό κάλλος τό τής κόρης. 

*Ενεπήδηοεν εκείνος 

ο τοπάρχης είς εκείνον: 

« Λάλει, γέρον, τήν άλή&ειαν, 

τί δοκει σοι προς τήν κόρην». 

550 «"Ακω τοίννν, δέσποτά μου: 

Εϊδαμέν το τό κορίτζιν. 

"Εν* κακού τζονλούκον σπέρμα 

άκρατίστον καί χυδαίου, 

’ καΐ κακής κουβέλας γένος 

527 ορισμόν ; αοά. οριμόν 529 επεντράπην : ςοά. επεντράτην 552 εν’ 

30-1 
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555 

560 

565 

570 

575 

580 

585 

590 

καΐ πολιτικής μαινάδος' 

καϊ τό συγγενέο'&αι ανδρα 

και γνώρισαν και τήν ψύσιν 

τής γλνκύτητος εκείνης 

μείξεως και συνουσίας, 

■δέλει γένει ελεν&έρα 

παρά τας γυναίκας δλας, 

δσας οΧδες εν τή γή σου, 

αλλά δή καΐ είς άλλον κόσμον». 

Ό δέ βασιλεύς αύτίκα 

ακριβώς τόν ερεννίζει, 

τούς γονείς αυτής έτάζει, 

τήν άλή&ειαν μαν&άνει, 

και παρά τούς γείτονάς της, 

άλλά δή καΐ συγγενείς τε. 

Εύρεν τοιούτον ώς τό είπεν, 

άπαράλλακτον είς πάντα, 

δ σοφώτατος δ γέρων. 

Καί, '&αυμάσας δ τοπάρχης 

σύν τοΐς μεγιστασιν πάοιν 

τήν σοφίαν καΐ τήν γνώαιν 

τον πατρός καλού έκείνου, 

ώρισεν καΐ ηϋξηοάν τον 

άλλον δνα άφρατίτζιν 

δ τοπάρχης μετ* αγάπης 

τόν σοφώτατον τόν γέρον: 

« Νά μέ έπιχαρής, πατέρα, 

τήν άγάπην μου νά εχης, 

πώς ενόησας αύτίκα 
δτι καταστρηνιάσει '&έλει 

τό κορίτζι, τό σέ εϊπα, 

και εναι φύσις τζονλονκούνου 

και κακής κουρβέλας γένος, 

&έλει καί έξεδώσειν μάλλον, 

κα^ώς εΧπας προς εμέναν;» 

Εϊτα γονν δ γέρων εφη: 

«’Άκω, δέσποτά μου, τούτο. 

565 έρεννίζει : οο<3. εϋρενίζει 578 αφρατίτζιν ; οοά. άφροντίτζην 587 κακής 

ΟΟΓΓ6Χί : οοά. καλής 588 και εξεδώσειν : οοά. και ξοδόοιν 
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595 

φ. 31ν 

600 

605 

610 

615 

620 

625 

τό σέ '&έλ(ο αναφέρΒίνΐ 

“Οταν την άπήρα λέγω 

εκ τό χέριν, ώσπερ οϊδας, 

και εις τό σπίτιν την υπήγα, 

και ωριαα και έκδύααοίν την 

αι γυναίκες τρεις και πλέον, 

ώσπερ γάρ καΐ έγεννήϋ^ην, 

εμπροα&έν μου τήν ήφέραν. 

Πάντως εναι τό κοράσιν 

κατά φύοιν ενγενείας 

δοκιμώτατον εις κάλλος, 

καΰώς βλέπει ή βασίλειά σου. 

Πίστευσον έμοΰ τους λόγους 

είς άλή·&ειαν παντοίαν, 

άπερ μέλλουσιν συμβαΐνειν 

τό κοράσιον έκεΐνον 

άπό τοί5 τοσοότου κάλλους, 

ώσπερ οϊδας και γινώοκεις ». 

Τότε γοϋν ό βασιλείίς γάρ, 

βονλη'&είς του νά γνωρίσαι 

τήν γενεάν τον καί τήν γνώμην, 

δηερ είχε, ,καί τήν φύοιν, 

έκ τό χέριν τόν Ιπαίρνει, 

εις κρυφόν τόπον ύπάγονν 

τόν μακρότατον, δν εϊχεν. 

Είς Θεόν τόν άναϋ^έτει, 

νά τόν εΧπη 0(* έκεΐνον 

καΐ εις φνσιν καΐ είς γνώμην 

και τό τί γενεάς υπάρχει" 

λόγον νά μηδέν τον κρυψη, 

αλλά πάσαν την άλή'&ειαν 

τούτον νά την φανερώση. 

Τότε γοϋν ό γέρων πάλιν 

πρός εκείνον άπεκρί·&ην: 

^“Ακουσον γάρ, δέσποτά μον, 

νά είπώ την βασύ.ειάν σου, 

δίκαιον γάρ, δέσποτά μον: 

Πίασον χαρτίον άρτι 

μέ τάς χεΐράς σον άτός σον, 630 
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αλλά δή καΐ καλαμάριν, 

δρκωμοτικόν με ποισε 

μέ τάς ίδιας σον τάς χεΐρας, 

ινα μή, '&λ.ιβείς πολλάκις, 

635 οργήν μέ μεταβάλης 

καΐ κακό πικρόν μέ ποίσης, 

και νά σέ εϊπω την αλήθειαν 

καΐ νά σέ την φανερώσω ». 

"Ορκωμοτικόν εποΧκε 

640 "^άις ’ίδιας τον τάς χεΐρας 

6 τοπάρχης παραντίκα. 

“Εποικεν αφροντισιάν 

τόν τοιονιον τόν σοφόν τε. 

Ε1τ·α λέγει μετά '&άρρονς: 

645 « Μάγκιπος νΙός ύπάρχεις, 

είσαι φύσει χωριάτης 

φ, 32γ χνδαϊος παρά πάντας. 

“Απελ-άε πρός σήν μητέρα, 

πού σέ ίβάοταοεν είς μήτραν, 

650 μά'&ης τήν άλήΰ-ειαν ». 

ΕΙτα γοϋν δ βασιλεύς γάρ 

είς τήν μάνναν του ύηαγαίνει 

μοναξιάν και κατ* Ιδίαν, 

ϊσω είς τόν κοιτώνα ταύτης. 

655 “Ηρξαντο νά τ^ν έλέγχη 

και νά τι^ν δημοσιεύη 
πρός τούς λόγους, δπερ είπεν 

δ σοφώτατος ό γέρων. 

Τότε γοϋν έϋ-λίβη έκείνη 

660 καί ^^άς τόν νΙόν της εψη : 
«.Μάγκιπος υιός υπάρχεις, 

φύσει δέ γε και χωριάτης. 

ΟΙδα γοϋν τόν σόν πατέρα 

παϊδας ούκ έδίδον πάντως 

665 είς έμήν κοιλίαν δλως 
νά αν&εντέψη, και τοϋ κράτους 

νά κράτηση βασιλείαν. 

635 μείαβάΐΏ'^ : θθά. μετεβάλης 642 άψροντίοίαν : €θά. αφροτισίαν 649 ιιον 

οοά. δτιον 665 δλιοζ : οοά. οτκοζ 
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Αελεαρ εις ζοντο εγο> 

μάγκιηα τον εδικόν μου, 

ον δί’ έρωτος τον τρόπον, 

αλλά καΐ διά τ^ν τέχνην, 

νά μ^ χάσω βασιλείαν 

εκ τον γένους τον πατρός σου. 

ΚαΙ εις τούτο εχεις δλως 

στόμα πρόσανοΐξαι δέ μοι, 

δχεις πρόσωπον και βλέπεις, 

ουδέ χάριτάς μοι λέγεις 

καΐ δμολογεΧς μεγάλως Ι ■». 

Τότε γονν ε·&λίβη εκείνος, 

εντροπής γεμίσας δλος 

κα\ αισχύνης πληρεστάτγ^ς. 

Προς τόν γέροντα ϋπάγει, 

εις Θεόν τόν άνα'&έτει: 

« Τίμιε πάτερ, δίδαξόν με 

πώς ένόηοας τοιαντα, 

άκομή χρόνον ούκ ^χεις 

εις τήν βασιλειάν μου ταύτην, 

Μάγκιπου υιός ύπάρχω, 

χωριάτου φύαιν ^χω 

καΐ κακότροπος τήν γνώμην ». 

ΕΙτα πάλιν πρός εκείνον 

άπεκρίνεται 6 γέρων, 

μετά ταπεινοφροσύνης; 

« ^Άκω, δέσποτά μου, τούτο 

και καλώς νά τό διδάξω 

καΐ τό κράτος σου ν’ άρέση. 

Οταν ε?ία εγώ τό αφράτον 

εις την πρώτην μου τήν πραξιν, 

άλλο άφράτο εις τήν δευτέραν, 

εις τήν τρίτην πάλιν άλλον, 

έκρινά το εν τφ νοΐ μου 

και είπα προς τόν έμαντόν μου ,' 

’Άλλο άφράτο μάς χαρίζουν, 

έξοδον ούδέν μάς δίδουν, 

698 τήν πραξιν &(1ι3ί(ϋ οβο 699 άλλο άφράτο ■. οοά. άλλον αφράτον 703 άλλο 
οοά. άλλον 
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άλλην χάριν ού ποιεί μας! 

“Ή μαγκίπου φύσιν έχει 

ή υιός εναι μαγκίπου. 

Τούτο φύσει βασιλέως 

ουδέ μεγιστάνου ύπάργ^εΐ' 

ώσπερ αετού πουλλία 

εις τήν φύσιν τού πατρός των 

εις αυτήν τήν φύσιν κεΐται, 

ούτως δέ καΐ τού τζικνέα’ 

τά πουλλία γάρ τοιαύτα, 

έκ μικρό&εν ή ουρά των 

διχαλή καΐ τε'&λασμένη, 

αμα έ?3η είς τήν φύσιν 

τού πατρός των, μεγαλύνει, 

πίπτει τό πτερόν έκεϊνον, 

ράσοει κρέας είς τροφήν του, 

τρέχει φυσικώς ή φύσις 

πρός τήν φύσιν τού πατρός τον. 

Οντως γάρ και ή βασίλειά σου. 

ΕΙ δέ '&έλεις νά οέ φέρω 

μν&ον πρός τόν λόγον τούτον, 

άκουοέ τον, δέσποτά μου: 

*0 γάρ μύρμηξ, λέγουν άλλοι, 

ανδρας γεωργός ύπήρχεν, 

καί, παρά τήν φύσιν πάντων, 

επραττεν τήν γεωργίαν' 

είς έκεϊνον ουκ αυτάρκει, 

άλλ* έκίνησε νά κλέπτη 

και τάς ξένας γεωργίας, 

τά γενήματα των πάντων 

νά τά κλέπτη κα·&ημέραν 

καί τήν νύκταν, αν ήμπόρεί' 

νά μή άφίνη σπέρμα δλως 

γείτονός του καΐ πλησίου 

ή μικρού τε ή μεγάλου. 

Γνους ο Θεός τήν πονηριάν τον 

καΐ τήν αδικίαν τούτον, 

735 ρο5ΐ νά βάάΐάΐ τά 740 ό Θεός τήν πονηριάν τον : οοά. τήν πονηριάν τον 

6 θβος 
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δργησιν φοβερωτάτην 

επεμψε προς τον χοιουχον, 

Μνρμηξ πάσιν άνεφάνη 

745 αχρειότερος των ζφων. 

Το μεν αωμα κατηλλάγην, 

ή όέ φναις ουκ ^λλάγην, 

αλλά κλέπχει πάλιν πάντα 

τά γενήμαχα τον κόαμον. 

750 Οντως γάρ και ή αύ·&ενχιά σον, 

φ. 33γ 70 μεν οώμα έτιμή'&ην, 

ή όέ φύσις ονκ ήλλάγην. 

*Απ6 τώρα, δέσποτά μου, 

μηδαμώς πολνλογονμεν, 

756 βαρννύώαιν οΐ άνύρώποι, 

δαοι οΰ χρ·ήζουοιν άκούειν 

τάς τοιαύτας σου τάς πράξεις, 

τάς διακρισιάς, τάς ξχεις. 

Εϋξον γάρ μον, δέσποτά μον, 

760 δπου είμαι καΐ ύπάρχω 

καΐ είς οΐον τόπον είμαι, 

μεγαλύνειν τδ όνομά σον 

καί αύξάνειν έν ταΐς χώραις. 

ΕΙ δέ βουλη'^ης κρατειν με 

765 περισσότερον ώς δονλον 

καΐ τον δρκον σον πσρέβης 

και κακωτικόν μϊ ποίσης, 

εν αμηχανία καΐ δόλφ, 

πίστευσόν μοι, δέσποτά μον, 

770 δπον καΐ άν μέ πονλήσης, 

τ* όνομά σον '&ά δημεύσω, 

αλλά δή νά φανερώσω 

καΐ την γνώσίν σον, την εχεις, 

και τό τί γενεάς ύπάρχεις, 

775 πώς δεσπόζεις παρ* άξίαν 

μεγισχάνονς καί πλονσίονς, 

άλλά καΐ τήν πόλιν ταύτην. 

760 δπον είμαι : οο(3. δπιοήμε 766 παρέβης : οο<3. παρέβην 768 ροδί αμηχανία 
άεΐονί τε 770 ροδί δπον &(1(ϋ(3ϊ καί 771 δημεύσω ; οοά. διαμέοω 775 καρ’ αξίαν ; 
ΟΟά. παραξίον 

Ιστορία τον Πτωχολεοντος 439 

780 

785 

790 

795 

800 

φ. 33ν 

805 

810 

815 

εις τόν κόσμον δλον 7>έγω. 

Καί, ώς νικά τδ φως ήλιον 

τούς αστέρας και σελήνην, 

όντως εχει και τό νϊκος 

δσα ύπδ τήν γην επάνω 

τδ Βυζάντιον τδ μέγα. 

Ποτέ άλλον τοιοντον κόσμον 

ούδ’ έηοΧκεν οόό* έφάνην 

δ Θεδς δ πάντων κτίστης, 

άλλ^ ούδ* άρτι γάρ ποιήσαι. 

Συμβουλεύω σοι και λέγω, 

Γνα μέ άφήσης άρτι 
ύποστρέψαι είς τα παιδιά μου 

και τήν σιωπήν ασκήσω, 

λόγους δέ γε νά τούς κρύψω, 

ούοπερ εΐηά σοι άρτίως 

*0 δέ βασιλεύς αύτίκα, 

μεταμελη'&είς μεγάλως 

είς τάς ύβρεις και τούς κόπους 

καΐ τάς άνυποληψίας 
δς τόν γέροντα έποΐκεν, 

κολακεύει τούτον τάχα 

καΐ συχνώς αντδν έλάλει 
«^Ακονσον, καλέ πατέρα, 

τήν βουλήν μον νά τήν ειπω 

πρδς Ισέν, διδάσκαλέ μου 

και σοφώτατε πρεσβύτα. 

Πριν άπέλ·&ης εκ τών ώδε 

καΐ είς χώραν άλλην πάλιν 

ήι^ελήσης κατοικήσαι, 

τίμησόν με ώς τοπάρχην 

και ώς βασιλέαν μέγαν, 

τδ δνομά μου δίδαξε το 

και μεγάλννε τοϊς πάσιν. 

’Έχε '&άρρος είς έμεναν, 

ατέλλε πάντας τούς υιούς σου 

τά κατ* έτος νά σέ δίδω 

χάριν σον τής ευλογίας 

787 «Αλ* ουβ' : οοά. άλλον δ’ 
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χίλια των διδραχμάτων, 

χά νομίσματα τής χώρας. 

^Υηαγε μετά ΰγείας 

και χαράς άνεκλαλήτου. 

820 Κύριος κατευοδώσοι 

διαβήματα και δρόμον 

των ποδών σου, τίμιε πάτερ. 

Και χαιρέτα τούς νίούς σον, 

άηαντας τούς έόικούς σον, 

τούς μικρούς και τούς μεγάλους». 

Τον δε λογο·β·έτην πάλε 

ώρισεν και ήφέραοίν τον 

ό τοπάρχης έμπροσϋέν τον' 
ούτως ώρισεν έκεϊνος: 

830 « ^ός αύτφ εύεργεσίαν 

χάριν του καλόν τον κόπου, 

δπερ ήλ^εν εις έμεναν 

καΐ τον κόπον τής όδονς τον, 

ύπερηύρων τρεις χιλιάδας, 

835 νά άηέλ^η είς τούς ίδιους τον». 

Τηνικαντα ό λογο'&έτης, 

ηρδς τδν λόγον τον τοπάρχου 

καΐ κατά τδν όρισμόν τον, 

δέδωκεν έκεΐνον ταντα, 

840 τό ποσόν τών ύπερηύρων. 

Δουλικώς τοίννν ό γέρων 

καΐ τάς χεΐρας δεδεμένος, 

προσεκύνησε καΐ είπεν 

προς τδν βασιλέαν όντως: 

845 « Ενχον καΐ σνμπά^ηοόν μον. 

Κύριος διατηρήσοι 

τδ βασιλείαν σου κράτος 

είς αιώνας, δέσποτά μου ». 

"Υποτάξας ούν τοΐς πάσιν 
850 ααι καλώς έφοδιάσας, 

άπεχώρησεν εκεΐ'&εν 

και άπήλ'&εν είς τά ίδια 

__ ό σοφότατος 6 γέρων. 

816 διδραχμάτων : €οά. διδραγμάτων 838 ροΒί και &(1(3ί<ϋ κατά 840 τό ποσόν 
ςο(3. τών ποσών 
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Ούτω μετά την εκδοσιν καΐ της πέμπτης σφζομένης παραλλαγής τής 

«'Ιστορίας του Πτωχολέοντος », αποβαίνει νυν δυνατή ή με?νέτη και ή συγ¬ 

κριτική μετά τών λοιπών γνωστών παραλλαγών έρευνα, συντελούσα εις την 

καλυτέραν γνωριμίαν τού μεσαιωνικού τούτου στιχουργήματος, περί τού 

οποίου γραφών δ Πολίτης, δρθώς παρατηρεί δτι « εκ τών τοιούτων έργων 

ού μόνον πολυτίμους ενίοτε πληροφορίας άρυόμεθα, άλλα και προς διαφώτι- 

σιν τής “Ελληνικής φιλολογίας τού μέσου αΙώνος καΐ τής έν γένει ιστορίας 

τού έθνους ήμών πολλά εξάγομεν». 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

(Ό έν αρχή τών παραγράφων αριθμός ύποδηλοΐ τόν αριθμόν τοΰ στίχου). 

1 *£ν τφ νεαπολιτιχφ κώδικι, τό στιχούργημα παραδίδεται άνευ τίτλου. Άντ’ ού- 

τοΰ ύπάρχει πρόλογος, οΐ πρώτοι στίχοι τοΰ όποιου ύποδηλοΰν την ύπόθεσιν: « είς 
διήγησιν... του άνδρός τοΰ σοφωτάτου καΐ τοΰ γέροντος », Περί τοΰ τίτλου τοΰ στι¬ 

χουργήματος, βλ. Γ. Θ. Ζώρα, Πστορία τοΰ Πτωχολέοντος, ενθ’άν.,σελ. 272 -273. 

2 *Ως καί είς αλλα στιχουργήματα παρατηρείται, ούτω καΐ είς τό προκείμενον, 
δ ποιητής υποστηρίζει, δτι ούχΙ έ| Ιδίας προαιρέσεως, άλλα κατόπιν παρακλησεως 
φίλου προβαίνει είς την συγγραφήν τοΰ στιχουργήματος. Βλ. έπί τοΰ θέματος Γ. Θ. 

Ζώρα, *0 ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, Κρητικά Χρονικά, τόμ. Β , 1948, σελ. 12 · 13. 

7 *0 ποιητής επαναλαμβάνει κατά τρόπον κατηγορημαηκώτερον, δτι ή «κα¬ 

θαρά φιλία > τόν « εϊλκυσε » νά γράψη τό στιχούργημά του. 

12 *0 ποιητής αναφέρει και έτερον χαρακτήρα τοΰ φρονιμοίτάτου γέρου, ήτοι 
τοΰ «πτωχοΰ άνδρός έκείνου». *Ά|ΐον μνείας δη οΰδσμοΰ άναφέρεται τό πραγματι¬ 

κόν δνομα Λέων και Πτωχολέων, δπερ άπανχ§ είς άλλας παραλλαγάς. 

18 έπ. ·0 στιχουργός, έπαναλαμβάνων έκ νέου, δτι ή ύπακοή είς την ύπόδει- 

|ιν τοΰ φίλου άποτελεΐ δι’ σύτόν καθήκον, άναφέρει καΐ τό δνομα τ'οΰ φίλου « Θεό¬ 

δωρος». Κατά τήν παραλλαγήν τοΰ βιενναίου κωδικός, άνηθέτως, ούτος όνομσζετσι 
« Άργυρομύτης ». Δεν γνωρίζομεν αν πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ προσώπου ή περί δια¬ 

φόρων* δέν αποκλείεται δμως τό πρόσωπον τοΰτο νά είναι καΐ δλως ανύπαρκτον. 

20 δ* και άμαχης νπάρχω. 'Ο τρόπος ούτος έκφράσεως ήτο συνήθης είς τούς 

στιχουργούς τής εποχής, ανάλογοι δε προς τήν άνωτέραν εκφράσεις απαντουν και 
είς άλλα έργα. Βλ. Γ. Θ. Ζώρα, Κάρολος ό Ε’ τής Γερμανίας καί σί προς άπε- 

λευθέρωσιν προσπάθειαι. Επιστημονική ΈπετηρΙς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανε¬ 

πιστημίου Αθηνών, 1954-1955, σελ. 432, στίχ. 1-2: 

άπειρος δε είμΐ εγώ γραμμάτων καί σοφίας, 

πόρρω τών μαθηματικών «αί τής θεολογίας. 

24 ξένον μοναχοΐς υπάρχει. °Η ανωτέρω ομολογία, ήτις άπαντα κσΐ έν τή παραλ¬ 

λαγή τοΰ βιενναίου κώδικος, ύποδηλοΐ δτι ό συγγραφεύς ήτο μοναχός· τήν ύπόθεσιν 
δέ ταύτην ενισχύει τό γεγονός, δη, έπανειλημμένως εν τοΐς κατωτέρω, παρέχει οδτος 
δείγματα της χριστιανικής αύτοΰ πίστεως και τής βαθύτατης προς τόν Θεόν εύλαβείας. 

25 τον νά γράφονσι τοιαντα, δηλ. νά άσχολώνται μέ θέματα λαϊκά. 

30 Άπό τοΰ σημείου τούτου άρχεται ή κυρίως άφήγησις, περατωθέντος τοΰ 

προλόγου. Είς άλλας παραλλαγάς δέν υπάρχει πρόλογος. 

31 τόπφ. Ό ποιητής γράφει άορίστως τόπος, χωρίς νά καθορίζη τοΰτον. Βλ. 
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έπΙ τοΰ θέματος Γ. Θ. Ζώρα, “Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος, ένθ' άν., σελ. 278 «279. 

46 εκ τής Πόλεως μακρό&εν. 'Ως καί έν τή βιενναίςι παραλλαγή καθορίζεται, 
ό γέρων σοφός έζη εις τόπον μακράν τής πρωτευούσης κείμενον, καί επομένως ή γενο- 

μένη επιδρομή των κουρσάρων δεν άφορ^ εις την πολιν τούτην. 
55 το κύλισμα τής τύχης. Τό θέαα τής άσταθείας τής μοίρας είναι κοινόν καΐ 

είς άλ?.α στιχουργήματα τής εποχής. Γράφει σχετικώς ό Ξανθουδίδης { Έρωτόκριτος, 
εκδ. 1915, σελ. 378-379): «Είναι κοινός τόπος τής μεσαίων, καί νέας Έλλ. ποιή- 

σεως ό βίος τού ανθρώπου νά εικονίζεται μέ τροχόν (κύκλον, τροχίλι) τής Τύχης 
ή τού Χρονου άεννάως περιστρεφόμενον και άνυψούντα αυτόν είς την εύτυχίαν ή 
καταβιβάζοντα είς την δυστυχίαν. Ή ίδέα εχει τήν αρχήν της άπό τής άρχαιότητος, 
μάλιστα άπό τής ρωμαϊκής εποχής, δτε ομοίως δ τροχός καί ή σφαίρα ήσαν πρός 
τοϊς άλλοις σύμβολα τής Τύχης ( ΡθΓΐυη&) καΐ ο κύριος χαρακτήρ τής Θεάς ήτο ή 
αστάθεια και τό εύμετάβολον αυτής. "Απειρα είναι τά παραδείγματα έν τή μεσαίων. 
Έλλ. ποιήσει, καί δή τή Κρητική, δπου άναφέρεται ό τροχός τής τύχης». Ό Ξαν¬ 

θουδίδης αναφέρει καί παραδείγματα Ικ των εξής ποιημάτων : Σαχλίκης Γ, 9, Ζήνων 

Β, 98, και Ε, 191, Έρωφίλη Α, 559 Ιξ. και Α, 579 -580, Διγενής "Ανδρου, στ. 
4391, Ξενιτείας, στ. 431 -433, ’Αλφάβητος κατανυκτικός, στ. 14-15, Βελισσάριος Γ, 

232- 233, Έρωτόκριτος Α, 1-2, και Δ, 618-619, κλ. 

103 τών ανύεντών ή άγάηη. *0 στιχουργός κατακρίνει αύστηρώς τάς άνωτέρας 
κοινωνικάς τάζεις καΐ τάς συνήθειας τών αρχόντων, οίτινες άρέσκονται είς τάς κολα¬ 

κείας και παντός είδους δολοπλοκίας. 

108 έπ. Είδικώτερον δ άγνωστος συγγροφεύς τού ποιήματος κατσφέρεται κατά 
τής αυλής καί τών έν αύτή μηχανορραφιών. 

120-121 Οί στίχοι οδτοι, ώς καί άλλοι άνάλογοι κατωτέρω, μαρτυρούν τήν 
χριστιανικήν εύλάβειαν τού συγγραφέως, δστις, ώς έλέχθη, είναι πιθανώτατα μοναχός. 

132 ’δ τήν μεγάΧην Βνζαντίδα. Ό ποιητής άποκαλεΐ τήν βυζαντινήν πρωτεύου¬ 

σαν οτέ μέν πάλιν τού Μεγάλον ΚεονοταντΙνον, δτε δέ μεγάλην Βνζαντίδα ή καν απλώς 

Πάλιν, ουδέποτε δέ Κωνσταντινούπολιν. Τήν πρός ταύτην αγάπην καί θαυμασμόν του 
διαδηλοϊ πολλαχοΰ του στιχουργήματος. 

146 νπερηνρων τον χρυσίου, Ουτω καν ή βιενναία παραλλαγή" έν ταϊς άλλαις 
παρσλλαγσϊς απαντούν οί οροί < γρόσια > και « ργιάλια ». 

150 Ή μνεία τοΰ Άγιου Δημητρίου, πολιούχου τής πόλεως τής θεσσαί^ονίκης, 
ήγαγέ τινας νά θεωρήσουν τήν πόλιν ταύτην πατρίδα τοΰ ποιητοΰ. 

185 εν τή αγορα, Έν άλλαις παραλλαγσϊς χρησιμοποιούνται οί δροι « φόρος » 
ή « παζάρι ». 

210 εν τή Μέση. Πρόκειται προφανώς περί τής ονομασίας τής κεντρικής οδού 
τής Κωνσταντινουπόλεως. 

228 πλαγινίζει και κοντύνει, δηλ. χλίνων πρός τά πλάγια, πλησιάζει. 
253 επ. Ο ποιητής ακολουθεί τήν αξιολογικήν σειράν, ένφ ή σειρά τής άφη- 

γήσεως έχει ώς εξής: γνώσις ορυκτών (αψύχου φύσεως), ζφων (ζωικού βασιί^είου), 
καί ανθρώπων, 

279-280 έμπορος · πραγματευτής. Έν άλλαις πσρσλλογαΐς απαντούν οΐ τύποι 
« μπεζεργιάνης » καΐ « μπαζαργιάνης », έκ τής περσικής λέξεως 5αζΪΓ§&η ( = έμπορος ). 

342 επ. 'Ο ποιητής καταφέρεται έκ νέου κατά τής κολακείας, τήν οποίαν θεω¬ 
ρεί άναξίσν συνετού βασιλέως. 

352 έπ. Οί στίχοι ουτοι έχουν χαρακτήρα διδακτικόν και αποτελούν παροιμιώδη 
φράσιν. 

380 Έν τή παρούστ), ώς καί τή βιενναία παραλλαγή, αναλαμβάνει δ καβάτωρ 

Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος 443 

νά έρευνήση τήν άζίαν τοΰ λίθου" έν άλλαις παραλλαγαΐς, άντιθέτως, ή δοκιμή 

γίνεται διά τής καύσεως σπάρτου. 

416 χοντρομούρην, έν άλλαις παραλλαγαΐς χοντρομέρην (δηλ. ό έχων χοντρόν 

μηρόν ). 
455 βουβαλ,άρης, δηλ. ό βουκόλος. 

472 εν&νμίζω· βλ. ανωτέρω στίχ. 401 έπ. 
554 κακής κονβέλας. Έν άλλαις παραλλαγαΐς γράφεται «πολιτικής», δηλ. κοι¬ 

νής γυναικός. 
632 έπ. Ό σοφός γέρων, πρίν αποκάλυψη τήν πραγματικήν καταγωγήν τοΰ 

βασιλέως, ζητεί παρ’ αυτού ένορκον διαβεβαίωσιν περί τής προσωπικής του 

ασφαλείας. 
642 εποικεν αφροντισιάν, ένν. διά τής ένορκου διαβεβαιωσεως. 

μάγκικος. Βλ. Ίω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, ένθ’ άν., σελ. 313. Περί τών 
επαγγελμάτων παρά τοϊς Βυζαντινοϊς βλ. Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί 

πολιτισμός, τόμ. Β', I, Άθήναι 1948, σελ. 179 επ. 

651 Έν άλλαις παραλλαγαΐς ώς μήτηρ τοΰ βασιλέως φέρεται σουλτάνα. Σχετι¬ 

κώς βλ. Γ. Θ. Ζώρα, Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος, ενθ’ άν., σελ. 279 -280. 

710 χαΐ 715 Ό ποιητής άνσφέρει δύο μύθους είς έπίρρωσιν τών γνωμών του. 

766 "Ινα εΰχερέστερον πείση τον βασιλέα καΐ τφ άποδώση τήν έλευθερίαν του 
και τφ έπιτςέψη νά έπανέλθη είς τήν οΙκίαν του, ό γέρων σοφός άπειλβϊ τον βασι¬ 

λέα, δτι, έν περιπτώσει δυστροπίας, θέλει άποκαλύψει είς πάντας τήν πραγματικήν 

αύτοΰ καταγωγήν. 

849 ύποτάξας, δηλ. ύποκλιθείς. 
843 Έν τέλει, δ ποιητής καταλήγει είς τό συμπέρασμα, δτι διά τής σοφίας καί 

τής συνέσεως αύτοΰ δ γέρων έπανέκτησε μεγάλην περιουσίαν και απήλθεν είς τά ϊδια. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ 



ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 

ΟΟΚΚΒΟΤΙΟΝδ Αυχ ΒΕΤΤΚΕ8 ΑΝΟΝΥΜΕ8 

ΌΕ Ι^ΟΝΟ. ΑΒΒΙΤ. 36749 

Εε ίθχίε (Ιεδ αεδ ΙεΙίΓβδ 3 έίέ άίνΐδέ ιηδΙΗειίΓευδεηιεηί: βη άεπχ 
ρ3Γί:ί65; οερεηάαηί: ί1 ί^αί δ6 ΓέίουΪΓ Γέάΐίϊοη τέ^Ηδέε ρ3Γ Ε. Βγο\7· 

ηίη§· εί Β. Ε3οαΓά&δ. Εη 1952, ]’3ν3ίδ πιοΐ-ΓηεΓηε οορίέ οεδ ΙείίΓβδ; 

αεί^ εχρΗςαε ςιιε ]*3ί ρα ίαίΓε ιιηε ποανεΐΐε αοίΐαΐίοη άα ΐεχίε έιϋΐέ. 

II εδΙ: 6οη εη ^έηεΓαΙ, ιχΐδίδ ίΐ εδΐ ςερεπά^ηΐ άεδ είΓεαΓδ ςηΐ οηΐ έεΐιβρρέ 
έ ηηε άου^ΐε ΙεοϋηΓε. Ο’εδί ςαε 1ε ίεχίε, δ’ϋ εδί εδδεζ ίδοίΐε α ΙίΓε, εδί 
ίοΓΐ άΐίίοίΐε 3, οοιηρΓεηάΓε εί 3 ΐΓδάηίΓε; εεΓίΕΐηδ ρ&δδ3§εδ (ρ3Γ εχεπιρίε 
13 ΙεΙίΓε 88) δοηΐ ίιείίειηεηΐ 36δϊΓ3ίΙδ ςη’ιΐδ άοπηεΓ^ίεηΙ: άη ϋ1 έ ιείΟΓάΓε 
311Χ ιηείΙΙεηΓδ Ηεΐΐέηίδίεδ. 

II εδί Γε§:ΓεΐΙαΐ5ΐε αηε ά^ηδ 13 δεοοηάε ρΕΓίίε άε Γέάΐίΐοη, ά^πδ 
ΓΕρείΐΓίδ, Γοη η’αΐΐ ρ3δ δάορίέ Γηδ3§ε άεδ πΐ3]η5θηΙε3 αρΓ^δ 1ε ροίηΐ 
ηί ηιέηιε ηηε άίνΐδίοη εη ρ3Γ3§·Γ3ρίιε3 ρεγ ΕΐΙπέΕδ, εχι ιηοίπδ ρουΓ Ιεδ 
ΙεΙίΓεβ ηη ρεα Ιοη^ηεδ άοηί Ια ΙεοΙαΓε αιίΓαίΙ ρα έΙίΓε Γεη<5αε ρΐαδ αίδέε. 

Ε’αδα§·ε άε Ια πια]αδοα1ε πιε 3εηι1)1ε εχί§έ απδδί ροαΓ Ιεδ πιοϋδ Θεός, 

Πνεύμα, άαπδ 1ε δεπδ εΙΐΓέίίεη, αατ ίΐδ άεδί^ηεηΐ: άεδ ρεΓδοηπεδ αιΐδδί 
τέεΐΐεδ ςαε ΟΙεαηίΗε οα ΑΙεπιέηε ροπΓ ΓααΙεαΓ. Εεδ ΙεεΙΠΓβδ <ιαε 3ε 
ρΓοροδε πε δοηί ραδ άεδ οοη^εεΙαΓεδ ρεΓδοηπεΙΙεδ, πιαϊδ άεδ Ιεςοπδ άα 
Γηαηαδοήί. 3’ανοαε, α Ια άέεΙιαΓ^ε άεδ έάΐίιεαΓδ, ςαε ΐ’αί ίΓΟπνέ άαπδ πια 
εορίε Βεααεοαρ ρΙαδ ά’εΓΓεαίδ ςαε 3ε π’επ αί τεΐενέ άαηδ ΙεαΓ έάίΐίόη; 

Ια Ιεςοη άα ηιαηαδεπί: εδί εεΐΐε ςαί βε ϋΓοανε αρΓέδ Ιεδ άεαχ ροίπΙδ. 

1) ΕΕΒΣ, 27, 1957. ρ. ΐ53-2ΐ3. 

ρ. 153 21 ; 1. 3^^ πρεσβεύειν : πρεοβεν[ο\ν 

ρ. 154 1· 44 ^ο.ραδεχ6μενος ; -μενον, 1. 46 αποπεμπόμενος : -μενον {βι- 

βλίδάριον) ; 1. 47 ουλλέγων : ονλλέγειν ; 1. 6ΐ εκείνφ : εκείνα 

Ρ· ^55 ταντην ανξον : ταντης ανξον ; 1. 89 δνοηιοτώ \ δ{ία)7ΐιστώ 

ρ. 157 ΐ6ΐ το αϊχιον : τον αίτιον... ευεργετεί καιρόν' 

ρ. 159 1· 242 ηολνπραγμουντών : -μονούντων 
ρ. ι6ι 1. 292 οι-τα ύμΐν : (/τβ) δντα ι;{ίό)>'; 1. 296 περιττήν : περί τ^^ {περί 

την οοά..) 
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ρ, ς67 1· 523 ο£ηίϊ. οοά. 
ρ. 169 1-597 ^^οδείγματι : υπόδειγμά τι (?) 

ρ. 174 1- 77® ^ 
ρ. ι8ο 1. ιοοι διισχνρίζεούαι : διιοχυρίζεοϋ'ε 

ρ. ι82 1.1048 οδν είναι τοντο : σόν' ει τοΰτο · αποβολή : αποβολή ; 1. 1049 

εκκοπήναι : έκκοπή σοι (ει τοΰτο τό δραμα λοιπόν καΐ ει χειρός απο¬ 

βολή και ποδός και οφ'&αλ,μοΰ δεξιόν, ει ακάνδαλόν τι τιαρεισιί^’οιεϊ’, 

έκκοπή σοι νενομο'&έτηται); 1. ΙΟ52 μεγάλην : μεγάλου 

ρ. 184 1· ΪΙ41 απροκαλύπτως : άπαρακα- 

ρ. ΐ88 1. 1295 τ^οντω : τοΰτο 

ρ. 189 1. 13^^ άποπλΰναι : απαλΰναι ; 1. 1319 

ρ. 191 1.1394 : 1· ^39^ πάντων, την κυρίαν έχει φρον- 

τίς ·. εΐ και πάντων την κυρίαν έχει, φροντίς. 

ρ. 194 ηα9θ.^ουσ'&είς, παρειμένας : παρακονο'&είς, \ νόσον κατευξάμενος τοΐς 

παρακούσασιν έπεμψεν 6 κα'&*ήμάς δέ γέρων είσακουσ&είς \ τιαρει- 

μένας... 

ρ. 197 1· 1624 ή ■ ^ διορισμόν,) 

ρ. 198 1. ς662 είχε δέ τι ι είχε δ’ έτι 

ρ. 199 1· ^687 ήσνχοΰαα : ή σνσχοΰοα 
ρ. 200 1. 1720 ου κατά οτάχυας : ουκ άστάχυας {αατάχνας οοά.) 

ρ. 201 1.1739 εοά.); 1.1749 Μ^Ί^Οίμελήσαντας : 

μελετήοαντας 

ρ. 204 1·ι85ι όσταϊ^ει : εΰστα^βί; 1. 1857 έηιβέβλωαται : έπικέκλωσται; 

I. ι866 έπΙκλημα : έηίβλημα 

ρ. 207 1.1972 

ρ. 208 1.20ΙΙ άλιπή : [{>πολα]μπή 

ρ. 210 1. 2059 Λτροσ^εσιν ; πρό#εσί>'? 
ρ. 2ΙΙ I. 2093 ουδέ : ον τό {ον χρόνος, ον τό τοΐ3 ;ΐ'ρόνοϊ;); 1. 2095 άνοιας, 

γραφή, ; άνοιας γράψη {γράφομαι) 

2) Βγζαηίϊοη, 24, 1956, 397 -452. 

ρ. 441-2 (η·8) 1.9 όνναται : όΰνα^αι; 1. 19 άξια : αξίαν {άμειψιν) 

ρ. 442 (η. 26) 1.4 άναμένειν : άνανενειν; 1. 22 όρας καιρόν : ορας τον 
καιρόν; 1. 2δ τό τιερι : τω... 

ρ.444 53) 1· 3 - 4 έχονσης τής σελιόοί : {οϊς εϊ τι...) ούκ έχον, τό 

της σελίδος παν... δοκεΐ. 

ρ. 444 ( Π. 54) 1· 7 άμέριμνον. : αμέριμνον, δτι την ; 1. ιο ρΟδί δεσποτικής ·. ; 

ρ. 445 - 6 ( η. 69 ) 1- Ι2 εκείνου (?) : εκείνοι ; 1. 47 Ρ05ί λύκον αάάε τινός 
ρ. 446 (11.71) 1· 3 έκείνων : εκείνην·^ 1.8 σννταπεινοΰσασΰ'αι : -νονσϋαι 

ρ. 447 ( ϋ· 73 ) 1· δ εύη&ές : ενύες 



44.6 Γεωργίου Χρ. Σούλη 

ρ. 448 (η. 84) 1-4 
ρ. 449 - 50 ( η. 88 ) 1. 9 άπιδόντες^ : -δόντας ; 1. ΐο προαρίπτεσ&αι : -τει- 

σϋαι ; 1. ΐ6 ροδΙ: προστιϋέναι &(1άε γραψί]: 1- 30 δίορ^ωσόμε- 

νον : -σάμενον ; 1. 34 διορ^ώαεως : έηιδιορ- ■ 1. 36 &ηΐ0 ουνεπί- 

σκ^ψεως δάάε έτέρας 
ρ.45ΐ (π. 94) 1*3 Ρ05ί σπονδής αάάε είπεΐν; 1-5 ίάμβοις ; ίαμβους \ 

1. II σον : σοι ^ 
( π. 98 ) 1. I ροδί μ<·^ρδν 3^6 μοί ; 1. 9 &νακάμπτων : ανα^αλν- 

πτων ; 1. ΐθ τοδτο : τούτου 
ρ.452 (η.99) ί·ΐ απαντληαάμενον, άμα ■ άπαντληαάμεγοι νάμα 

3. ηΑΐίκουζ^Β 

ΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ 

ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ 2ΚΕΝΔΕΡΜΠΕΗ 

Ή κατάληψις τής Βαλκανικής χερσονήσου υπό των Τοΰρκων κατα τον 

ΙΔ' καΐ ΙΕ' αΐώνα άποτελεϊ δχι μόνον ένα θλιβερόν επίλογον τής Ιστορίας 

του Βυζαντίου, αλλά καΐ ένα από τά μεγάλα Ιστορικά προβλήματα της 

νοτιοανατολικής Εόρώπης. - « ο 
ΕΙς τοός άγώνας των Βαλκανικών λαών Ιναντίον των Οθωμανών εισβο^ 

λέων Ιδιαιτέραν δλως θέσιν κατέχει ό ήρως Γεώργιος Καστριιότης, δ νπο 

των Τοΰρκων έπικληθεις Σκενδέρμπεης, δ όποιος επί μίαν είκοσιπενταετίαν 

σχεδόν (1443 -1468 ) άντέστη γενναιότατα κατά των είσβολέων εΐς την Αλβα¬ 

νίαν χωρίς νά γνωρίση ιήν ήτταν. Ή ήρωΐκή άντίστασις τού Σκενδέρμπεη 

προυκάλεσε τόν θαυμασμόν τόσον των συγχρόνων του, βσον καΐ των^μεταγε- 

νεστέρων γενεών και ή ίστορία του άπετέλεσεν άγαπητόν άνάγνωσμα επι αιώ¬ 

νας ολοκλήρους, Ιδίως κατά τόν ΙΤ' και ΙΖ' αΙώνα, όπότε 0 τουρκικός κίνδυ¬ 

νος ήχο ακόμη αισθητός εις την Ευρώπην. ^ , , , 
Οΰτω σειρά θρύλων έδημιουργήθη περί του Σκενδέρμπεη και των αγώ¬ 

νων του, ώστε αποτελεί πλέον δυσκολώτατον πρόβλημα ή αποκατάστασις τής 

ιστορικής αλήθειας. Τόν ασφαλέστερον όμως οδηγόν διά τό εργον τούτο 

άποτελοΰν άναμφιβόλως αΐ είδήσεις τάς οποίας μάς παρέχουν τά σχετικά με 

τόν Σκενδέρμπεην έγγραφα έκ των διαφόρων ευρωπαϊκών αρχείων καί ιδίως 

τής Ιταλίας. Είναι φανερόν λοιπόν δτι απαραίτητος προϋπόθεσις διά την 

συγγραφήν μιας ιστορίας τοϋ Σκενδέρμπεη μέ σοβαράς επιστημονικάς άξιω- 

σεις ήτο ή συγκέντρωσις καί ή έ’κδοσις ολου αυτοΰ τοϋ αρχειακού υλικου, 

δημοσιευθέντος ή ανεκδότου. ^ ^ 
=Ήδη τό 1899 δ Ο. Ιίτεδεί^ είχε συλλάβει τήν Ιδέαν ενός τοιουτου 

§ργου είς τά πλαίσια ενός εΰρυτέρου ΟοΓριίδ βλων των εγγράφων των σχε¬ 
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τικών με τήν μεσαιωνικήν Αλβανίαν. Μεταζΰ άλλων έγραφε τότε: Υοη 

οηίΒοΗοίιΙεηάεΓ λΥίοΙιΐί&ΙίΐείΙ: \ναΓε εΐη δοΙοΕει 0οά6χ άΐρ1οιηαί;ίοιΐ3 ΑΙΙοα- 

ηίαο ίίΐΓ <ϋ0 ΟοδαΙιΐοΕίο 005 Ο0ΟΓ§: Καδΐτίοία οάοτ δ1ί3ηά6Γΐ)0§;. άίβ ερί; 

άαΓοίι είπε υΓΐ£ΐΐη(3εη53πιηι1ηη^ οΐηεη ίεείεη ΙιΐδίοΓίδαΙιεη Βοάεη §;εΛνΐη- 

ηεη αηά βΙοΙι ιΐεβ ιοπιαηΐιαίίιειι ΒείτνεΛδ εη1;Ιειϋ§:εη τνΪΓά’. Ή επιθυ¬ 

μία αυτή τοϋ Τσέχου ίστορικοϋ δεν ήργησε νά άρχίση νά πραγματοποιήται. 

Μέ τήν πρωτοβουλίαν τοϋ Ουγγρου ιστορικού Ε. ν. ΤΐιαΙΙόοζν καί τήν 

συνεργασίαν τοϋ Ο. Ιίτεδείί καί τοϋ Κροάτου Μ. δαίίΐΒγ εζεδόθη τό 1913 

δ πρώτος τόμος των Αοϊα εί (ϋρΙοηιαΙα ιεδ ΑΙΙοαηίαε ιηεάΐμε αείαϊΐδ 

•ύΙη^ίταηίΐΆ, καλύπτων τά έτη 344 -1343· Ό Σπ. Λάμπρο^ς κρίνων τόν τόμον 

αυτόν έ'γραφεν δτι « τό εργον τοΰτο προώρισται νά άποβή χρησιμώτατον οϋ 

μόνον προς μελέτην τής αλβανικής ίστορίας καθ’ Ιαυτήν, άλλα καί ως συμ¬ 

βολή είς τήν βυζαντινολογίαν, τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν και τήν εθνολο¬ 

γίαν και Ιστορίαν των γειτονικών λαών τής χερσονήσου τοϋ Αίμου, οϋ μήν 

άλλά καί αυτής τής Ιταλίας και τής Τουρκίας»*. Τά ϊδια σχόλια Ισχΰουν 
καί διά τόν δεύτερον τόμον, δ όποιος καλύπτει τήν περίοδον 1343-1406, 

καί δ όποιος είδε τό φως τής δημοσιότητος τό 1918, μέ ένα μόνον εκ των 

τριών έκδοτων Ιν τή ζωή, τόν Μ. έαίίΐμγ. Ό δαίίΐμγ^ίσχεδίαζβν έκτοτε νά 

συνε/ίση τόέργον μόνος του, συμπεριλαμβάνων μάλιστα ολα τά έγγραφα μέχρι 

τοϋ 1571 και όχι μόνον μέχρι τοϋ 1479, ώς είχεν άρχικώς άποφασισθή®. 

Κατά τά τελευταία βμως έτη τής ζωής του δ δυίίΐμγ, δ όποιος εΰρε τραγι¬ 

κόν θάνατον τό 1931, Ιγκατέλειψε τό σχέδιον τής συνεχίσεως τής έκδόσεως 

των Αοΐ3 εΐ (ϋρ1οπΐ3ΐ:&, και παρέδωκε τό αρχειακόν υλικόν τό όποιον 

κατείχε είς τόν Σέρβον Ιστορικόν Ιοναπ Εμάοηΐό, δ όποιος ήσχολεΐτο τότε 

μέ τήν συλλογήν υλικοϋ σχετικοϋ μέ τόν Σκενδέρμπεην. Ό Κμάοπΐό Ιζηκο- 

ίωΰθησεν επιμελώς τάς έρευνας του καί άποτέλεσμα αυτών είναι ή σπουδαιό¬ 

τατη συλλογή του ιστορικού υλικοϋ σχετικοϋ μέ τόν Σκενδέρμπεην καί τήν 

Αλβανίαν τοϋ ΙΕ' αΐώνος, τήν οποίαν έξέδωκεν ή Σέρβική Ακαδημία τών 

Επιστημών τό 1942 ^ Ή εργασία αυτή αποτελεί άναμφιβόλως μεγάλον 

σταθμόν εις τήν με?^την τής μεσαιωνικής αλβανικής ιστορίας. 

1 Ο. 3ΪΓ6δβ1τ καί I,. ν. Τώ & 11 ό οζ γ, Ζ^εΐ ϋτίτιιηάεη αιΐ3 ΝοΓάπΙδα- 

η,ίειι, Ατοΐιϊν ίατ δίπνΐδοΐιε ΡΙιίΙοΙοεΐε, 21 (1899), 9δ. 
3 Νέος *Ελληνομ·νήμων, 9 ( 19Γ2), 490. . . . 
2 Βλ. Μ. δυίίΐ&γ, Αείδ. ΑΐΙι&πί^, Ατεΐιΐν ζ& ^Γδαηδίτυ δί&ήηΐΐ, ίβζί]^ ΐ 

είηοΐοδίίνι, 3 ( 1925), 209 -212. 
4 3, Ε,πάοηίδ, ϋΐιΐΓ&ά] Καδίτίοί δΙ^εηάεΓδθδ ΐ ΑΓΐ.3ηΐ]& υ XIV νείιη. 

ΙδίοΓδΙτα ^τΆάί& ( Βελιγράδι 1942). Λόγιο του πολέμου δεν φαίνεται νά έγινε τό 
εργον αυτό ευρέως γνωστόν, και ϋ)ς έκ τούτου πολύ όλίγαι βιβλιοκρισίαι έγράφησαν. 

Βλ' π.χ. τάς συντόμους βιβλιοκρισίας υπό Ο. Vα 1 ο π ί ι η ΐ είς Κΐνίδίε. ά Α1ΐ»3.ηΐ3,, 

4 (1943), 186-187, καί υπό Ργ. ϋδΙ^εΓ είς Βγζαηΐϊηίδοΐιε ΖεΐΙδοΙιΓίίΙ;, 4Β 

(1950), 441-442. 
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Τό δλον εργον, αποτελοΰμενον από XXV + 318 σελίδας μεγάλου σχή¬ 

ματος, διαιρείται εις δυο τμήματα. Τό πρώτον τμήμα, τό οποίον αποτελεί 

τρόπον τινά συνέχειαν των Α^^Ά βί: (1ίρ1οπ32ΐΙ:α, περιλαμβάνει 408 εγγραςρα 

εκ διαφόρων ιταλικών, ισπανικών και νοτιοσλαβικών αρχείων, πολλά έκ των 

οποίων δημοσιεΰονται εδώ διά πρώτην φοράν. Εις τό δεύτερον τμήμα παρα¬ 

θέτει ό Ε.3άοηίό μετά εισαγωγικών σημειώσεων δλα τά χωρία τά σχετικά μέ 

τόν Σκενδέρμπεην και την Αλβανίαν του ΙΕ' αίώνος έκ των βυζαντινών 

(Χαλκοκονδΰλη, Σφραντζή, Κριτοβοΰλου}, δυτικών (Εηε&δ δίΐνΐϋδ Ρίοοο- 

Ιοιηίηΐ, ϋοπάοΙο άει Εεζζο, Αηίοπιπδ Βοπίίηίυδ ΑδοαίΕπίιΐδ, Μυδ^οΒί, 

Ραυίιΐδ Ιονίιΐδ), σερβικών (ΚοηδΙ&ηϊίη Μίΐι&ίΐονίό έξ Όστροβίτσης) καΐ 

τουρκικών ιστορικών πηγών (ΑέίΙε-Ρ&έα-ζΕάε, ΒιίΓδίιπ Β6§·, 0Γϋ(33 Βοη 

Αάϋ, Τ6ν&π1ι·ί·3.1·ί-'θ5ΐη&η, δα3(1-6(1·Ε)ίη, δοΒαΙ ζ&άο, Εν1ί]α όεΙοΒί). 

*Όλα αυτά τά κείμενα παρατίθενται είς τό πρωτότυπον, εκτός των τουρκι¬ 

κών, τά όποια δημοσιεύονται εις σερβικήν μετάφρασιν, γενομένην ύπό του 

τουρκολόγου ΕΙοζονιό. 

Παρ’ δλον δμως αότό τό πλούσιον περιεχόμενον, ό ’ίδιος ό Κ,ειάοηίό 

συνησθάνετο δτι ήτο άνθρωπίνως άδυνατον νά είναι τό εργον του χωρίς 

έλλείψεις. «►Μακράν άπό τοι3 νά σκεφθώμεν», έγραφεν εις τήν είσαγωγήν του 

(σ. XI), «δτι τό Οοτριίδ αΰτό συμπεριλαμβάνει δλο τό ΰπάρχον άρχειακόν 

υλικόν περί του Σκενδέρμπεη και τής Αλβανίας του ΙΕ' αΙώνος, νομίζομεν 

δτι συγκεντρώνει τό κύριον τμήμα του ΰλικοΰ αθτοΰ, τό όποιον πρόκειται 

νά διευκολΰνπ σημαντικώς τήν μελέτην τής ίστορίας τής Αλβανίας κατά τήν 

έποχήν εκείνην ». 

Λόγφ τής πολεμικής καταστάσεως ό Εαάοπίό δυστυχώς δεν φαίνεται νά 

^λαβεν εγκαίρως γνώσιν του σεβαστού άριθμου τών ανεκδότων εγγράφων έξ 

ιταλικών αρχείων τά όποια Ιχρησιμοποίησαν εις τάς έρευνας των οι Ιταλοί 

ιστορικοί Ο. Μ. Μοηί.ί ^ και Α. ΟυΙοΙο ^ καί τά όποια θά έπρεπε νά συμπε* 

ριληφθοΰν είς τό ΟοΓριίδ, μαζί μέ τήν από 8 Αυγουσχου 1451 επιστολήν 

του Σκενδέρμπεη προς τήν διοίκησιν τής Σιέννης®. Δυστυχώς δεν είμαι εις 

θέσιν νά εξακριβώσω εάν περιλαμβάνωνται εις τό εργον του Κ^άοπίό τά σχε¬ 

τικά μέ τόν Σκενδέρμπεην έγγραφα έκ τών αρχείων τής Βιέννης και Νεαπό- 

λεως, τά όποια άναφέρονται είς τάς σημειώσεις του Σπ. Λάμπρου, τάς δημο- 

σιευθείσας έκ τών καταλοίπων του ΰπό Κ. Δυοβουνιώτου, λόγφ έλλεί-ψεως 

ακριβούς περιγραφής^. 

1 Ιν2ΐ ερεάίζίοηε ίη Ρα§1ί& άί ΟίοΓ&ίο 0&5ίΓΪοί& δο&ηάδτΒεβ;, 10 

( 1940), τεϋχ. 3. 

2 δε&πάθΓδερΓ { Μιλάνον 1940). 

® “Ή επιστολή αυτή έδημοσιεΰθη εις τό αλβανικόν περιοδικόν ΗγΙΙί ί ΏτΐΙεδ, 

1941, 224-225. 

ί Νέος Έλληνομνήμων, 17 (1923 ), 383, καΐ 20 (1928 ), 8. 

3-2-1959 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι πολλά άλλα παρόμοια έγγραφα θά λανθάνουν 

εις τά διάφορα αρχεία τόσον τής Ευρώπης δσον καΐ τής Τουρκίας, αν κρί- 

νωμεν από τόν σπουδαιότατον κατάλογον τιμαριωτών τής Αλβανίας μέ χρο* 

νο?ωγίαν 1431/1432, τόν οποίον άνεκάλυ·ψε προ ετών ό Τούρκος ιστορικός 

Η. Ιπ£ΐ1οίΙ?:®, "Ας σημειωθή δτι είς τόν κατάλογον αυτόν άναφέρεται καί 0 

πατήρ του Σκενδέρμπεη Ίβάν Καστριώτης. 

"^Οσον αφόρα τό δεύτερον τμήμα, εις τά βυζαντινά κείμενα πρέπει νά 

προστεθή τώρα και τό σχετικόν μέ τόν Σκενδέρμπεην χωρίον του σπουδαιό¬ 

τατου ανωνύμου χρονικού του ΙΤ' αΙώνος περί τών Τούρκων σουλτάνων, τό 

όποιον έξέδωκεν έσχάτως ό καθηγητής Γ. Θ. Ζώρας^. 'Η νέα αυτή πηγή, ή 

οποία εις πολί^άς περιπτώσεις συμπληρώνει τάς ειδήσεις διά τόν ΙΕ' αιώνα 

τών Χαλκοκονδύλη, Δούκα, Σφραντζή καί Κριτοβούλου μάς δίδει μερικάς 

λεπτομέρειας περί Σκενδέρμπεη άγνωστους από άλλας πηγάς. Τό πρόβλημα 

αΰτό θά έξετάσω προσεχώς είς Ιδιαιτέραν μελέτην. Τήν σημασίαν τών ειδή¬ 

σεων του χρονικού άντιλαμβάνεται κανείς, δταν άναλογισθή τάς σχετικώς 

πενιχρός πληροφορίας, τάς όποιος μάς παρέχουν περί Σκενδέρμπεη αι σύγ¬ 

χρονοι βυζαντινοί πηγαί. Κατά τήν ορθήν παρατήρησιν τού Κ. Παπαρρη- 

γοπούλου, 0 « ήρως οθτος τής Αλβανίας δεν άπέβη παρά τοίς *Έλλησι κατά 

τούς χρόνους εκείνους τοσοΰτο δημοτικός, δσον ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. 

*0 Θρήνος τής Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου πρωταγωνιστής είναι ό Κων¬ 

σταντίνος, Ιλεεινολογούμενος μάλλον άληθώς ή υμνούμενος, δίς μέν έπικαλεΐ* 

ται τόν Πιάγκων, δστις ούδείς άλλος είναι ή ό πολύς Γιάγκος, καί δνομάζει 

αύτόν στήλην τής Βλαχίας, ουδόλως δέ μνημονεύει τού Σκενδέρμπεΰ, καίτοι 

λαβών αφορμήν νά άναφέρη τήν Αλβανίαν. Έκ τών χρονογράφων παρά μέν 

τφ Δούκφ ούδόλως ίστορεϊται ό έκ τής Αλβανίας πρόμαχος, παρά δέ τφ Χαλ¬ 

ί Πρβλ. Ο. V α 1 ε η 1; I η ΐ, Κΐνΐ5ΐ& ά’ΑΙΒ&ηΐβ, 4 {1943), 186 : « Νοη εδεεηάο 
νεηυίο ίΐ Κ&άοηίό & ηοίίζΐ& άεΐ « ίΐί Εε^εδίο * άα ηιε ραόδΐΐε&ίο οοΐ 
Ρ. ΟοΓάίβπαηο, οΐιε, ρετ Γεροοα ά&Ι Ε&άοπίό ίΠυδίΓ&Ιβ, άό. ηοΐϊζΐβ, άϊ 55° 

(ΙοοϊίπιεπΙί, άί φυεδίί Βεη 510 5οηο ηπι»δ1ί ί^ηο<;ί,· άεΐ (ΐυ&ΐί 51 

άΪΓβίΙ&ηιεηΙε άί δΙτ^πάετΐιεΕ ». Δυστυχώς δέν μοϋ είναι προσιτόν τό βιβλίον τών 
Ρ. ΟοΓάΐ^ηβηο καί Ο. ν&ΐεηΐίηί, δο-^είο άί υπ τε^εδίο δΐοποο άεΙΓΑΙ- 

1>3,ηί& ( Σκόδρα 1937 - 1940). 

2 Τίπιαποίεδ οΙιΓέίίεπδ εη ΑΐΒ&ηίε άμ ΧΥ® δϊέοΙε, ά’&ρτεδ υη Γβ^ίδίτε άε 
ίίιη&Γδ οϊίοτη&η, Μίίίείΐιιη^εη άεδ όδΙεΓΓείοΙαίδοΙιεη δΐα&ίδ&ΓοΙιϊν, 4 ( 1952 ), 

118 - 138. Τήν τουρκιστί εργασίαν τοϋ I π α 1 ε ί Ιί επί του Ιδίου ΰ-έματος, Ηίετί 835 

δάΓεΙ-ί ΒείΙετ-ί δ&ηο&ΐε-ί Ατηαντιά (“Άγκυρα 1954) γνωρίζω μόνον έκ τοΰ βιβλιο¬ 

γραφικού σημειώματος τοΰ Κ. Τ γ ε ί τη ε Γ εις δϋάοδί - ΡθΓ8ε1ι·ιιιι§;επ, 14 ( 1955 ), 

511 - 512. 

^ Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, Χρονικόν περί τών Τούρκων σουλτάνων (“Αθήναι 1958 ), 64-66. 

^ Περί της Ιστορικής ά'ξίας τοϋ Χρονικού βλ. Ο γ. Μ ο τ 3. ν ο β ί Ιε, Βγζ3ηίίηο- 

ΙΠ-ΓοίοΣΐ* ( Βερολϊνον 1957), I, 296 -299, καί Γ. Θ. Ζώρα, Χρονικόν, 307 κέξ. 

ΕΠΒΤΗΡ1& ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετβ; ΚΗ' 29 
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κοκονδΰλη και τφ Φραντζ·^ και τφ Κριτοβοΰλφ δι“ ολίγων μόνον άναφέρεται 
και μετά τίνος ·ψυχρότητος» ^ ’ Ας προστεθη δτι ό Σκενδέρμπεης άναφέ* 

ρεται επίσης είς τον βίον του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νήφω- 

νος (φΙδΟδ), τον οποίον συνέγρα-ψεν δ Πρώτος τοί5 'Αγίου "Ορους 
Γαβριήλ ^ 

Μεταξύ των Ιταλικών πηγών περί Σκενδέρμπεη αναφέρει δ Κ&άοηιέ 
(σ. 230) καΐ τό απόσπασμα του 8ρ2ΐηάιι^ίηο, τό όποιον έδημοσίευσεν δ 
0. Ηορί®. Θά είναι προτιμότερον όμως διά την μελέτην τής ιστορίας του 
Σκενδέρμπεη νά χρησιμοποιήται τό κείμενον τού 3ραπάιι§·ϊηο, τό οποίον 
Ιξέδωκεν δ Κ, Σάθας^, δπου εκτίθενται εκτενέστερον τά περί του *Αλβανοΰ 
ήρωος. Ό Κ. Σάθας Ιξέδωκεν επίσης ιταλικόν κείμενον περί τών ιστορικών 
γεγονότων τής Ελλάδος κατά τήν περίοδον 1479 ■ 1497, προσγραφόμενον 
είς τον Βενετόν ευπατρίδην δΐοί&ηο Μ3§;ηο, τό όποιον δμιλεΤ και περί 
τών Ινεργειών του υίού τού Σκενδέρμπεη *Ιωάννου εις τήν Πταλίαν κατά 
τήν εποχήν Ικείνην®. 

Θά άπρεπε νομίζω επίσης νά παράθεση δ Καάοηίό τά κείμενα όλων τών 
σερβικών Ινθυμήσεων καΐ τών χωρίων τών βραχέων χρονικών, τά όποια ανα¬ 

φέρουν τον Σκενδέρμπεηνκαΐ ό'χι μόνον δύο, όπως πράττει (σ. 18). *Άν 
καΐ αί πληροφορίαι τών πηγών αυτών δεν είναι πάντοτε άκριβεΐς, μάς βοη¬ 

θούν δμως πολλάκις νά λύσωμεν χρονολογικά Ιδίως ζητήματα. 

Τέλος, άφού δ Σέρβος ιστορικός περιλαμβάνει μεταξύ τών τουρκικών 
πηγών καΐ άποσπάσματα άπό τό 'Οδοιπορικόν τού Τούρκου περιηγητου τοΰ 
ΙΖ' αΐώνος Εν1ί]2ΐ όοΐοΐίί, δέν νομίζω δτι θά ήτο άσκοπον νά παράθεση ««ί 
τά σχετικά μέ τον Σκενδέρμπεην χωρία τοΰ Μιιη&(1]ίιιι Β33ίιΐ {1640-1702), 

1 Κ. Παπσρρηγοπούλου, Ιστορία τοΰ Ελληνικού "Εθνους^ (’Αθήνσι 

1926), Ε', 293. — Εις τά διάφορα βραχέα χρονικά, τά έκδο·&έντα υπό Σπ. Λάμπρου 
κ.ά., είς μάχην άνεζήτησα πληροφορίας περί Σκενδέρμπεη. 

2 νί3ί& δίάπΐνιΐιιί Νίίοη, ο Γ6ά3.ςίίηπβ ^Γεοβ&εοδ ΐησόίΐδ, βάίίαίδ, ίταόυδΧ 
§ϊ ιπδο^ίίδ. 011 ο ϊηίΓοάηοβΓε άε V. Ο γ ε ο η ( Βουκουρέστι 1944 }, 46, 10. 

3 ΟΙίΓοαϊςηεδ §Γέεο-Γθΐη3ηβδ (Βερολϊνον 1873), 315 κέξ. 

^ Οοουτηεπίδ ίηέάίΐε Γείαΐίίδ ά ΓίίίδΙοΐΓε άε Οτέοε ατι ιηογβη δςβ 
(Παρίσι 1890), IX, 153, καΐ ιδίως 164- 165. 

5 "Ενθ·” άν., VI, 214 κέ|. 
® Ε]. δΙοΐΗΠΟνίδ, δτ&ή δχρδίίϊ Ζ3ρΐδί ί αβίρίδΐ ( Βελιγράδι 1902 - 1926 ), 

Ι-νΐ, άρ. 270, 271, 328, 5055, 5056, 5197, 5201, 9984, 9986, καΐ 3ί&τϊ δτρδΗ 
Γοάοδίονΐ ΐ Ιείορίδΐ (Βελιγράδι 1927 ), άρ. 264, 265, 267, 681, 751, 754, 757, 1208, 

1443 καΐ 1447. Βλ. και V. 0 ο γ ο ν ί ά, Ιεάδη δτρδΕο - δΙονεπδΕί ηιΕορίδ δα 
δΕεαόεΓδε^ονϊιη ροίπβηοηα, δΐέάοεν ζδοηιΐΐί (Ζάγκρεμπ 1929), 647 - 650. Ή υπό 
τοΰ ΟοΓονΐό δημοσιευΰεΐσα ένθύμησις δέν είναι εντελώς βέβαιον εάν άναφέρεται είς 
τον Γεώργιον Καστριώτην Σκενδέρμπεην ή τόν Σκενδέρμπεην ΟΓΠοίενίά, 6 όποιος 

εζησε κατά τά τέλη τοΰ ΙΕ' και τάς άρχάς τοΰ ΙΤ' αίώνος. 
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αν καί, ώς φαίνεται εκ τής ρωσικής περιλήψεως τοΰ I. δ. ^35ί^61)ΟV, πρό¬ 

κειται σχεδόν περί άπ?.ής έπαναλήψεως τών ?,εχθέντων υπό τών Α^ίο-Ραέ^- 

ζαάβ και δ33ά - 6<3 - ϋίη ^ 

Είναι πράγματι λυπηρόν δτι τό εργον αυτό τοΰ Καάοπϊό, τοΰ οποίου 
τήν μνημειώδη αξίαν ουδόλως επιθυμούν νά μειώσουν αί μικραί μου προσ- 

θήκαι, παρέμεινεν άγνωστον εις τόν Αλβανόν κ^^ηρικόν καΐ λόγιον Ρ. 8. 

ΝοΙί, ό οποίος εδημοσίευσε μεταπολεμικώς μονογραφίαν είς τήν αγγλικήν 
περί τοΰ Σκενδέρμπεη 

Τό νέον εργον τοΰ ΝοΗ είναι κατά βάσιν επεξειργασμένη εκδοσις τής 
παλαιάς του βιογραφίας τοΰ Σκενδέρμπεη®, μέ πολύ περισσοτέρας ο'μως επι· 
στημονικάς αξιώσεις. Δυστυχώς δμως δέν επιτυγχάνει τελείως τόν σκοπόν 
του. Κατά πρώτον λόγον, εκτός άπό τό Οοτρυδ τοΰ Κ^άοπίά, αγνοεί καΐ τό 
σπουδαΧον άρχειακόν ύλικόν τό όποιον έφεραν εις φως αί δρευναι τών Ιτα¬ 
λών Ιστορικών Ο. Μ. Μοηίί καΐ Α. Οηΐοίο ^ Κατά δεύτερον λόγον, δέν φαί¬ 

νεται νά Ιχη γνώσιν τών πορισμάτων νεωτέρων Ιρευνών περί Σκενδέρμπεη, 

αί όποϊαι εδημοσιεύθησαν μετά τήν Ικδοσιν τοΰ βιβλίου τοΰ Α. 

Ι,^ΑΙδαηίε ©Ι ΓίηνΕ$ίοη Ιατ^με άμ ΧΥ® δίβοίε (ΛουβαΙν ■ Παρίσι 1937), 

τό όποιον χρησιμοποιεί έκτενώς καΐ τοΰ όποιου τά σφάλματα Ιπαναλαμβά- 

νει, διότι δέν Ιγνο^ριζε τήν διεξοδικήν βιβλιοκρισίαν τοΰ Ρουμάνου ίστορι-· 
κοΰ Ργ. Ρ311^ Έάν Ιγνώριζε τήν άξιόλογωτάτην αύτήν βιβλιοκρισίαν, καθώς 
και τάς εξαίρετους άλλας μελέτας περί Σκενδέρμπεη τοΰ Ργ. Ρμΐΐ®, θά 
άπέφευγε σημαντικόν αριθμόν άνακριβειών, τάς όποίας περιέχει τό βιβλίον 

1 ΐ. 8. 1ίΐ8ΐ:Γ6ΐ)ον, 8ί£ΐΓ& δετΜια ί ΑΙΙ3&Π13&, δροιπεπίΕ δτρδίίε Κτ&Ι]. 

ΑΕ&άεπιήβ, 41 ( 1904), 246 κεξ. 
2 ΟεοΓ^ε ΟαδΐΓίοΠ Βο&ηάεΛεε, 1405 - 1468 (Νέα Ύόρκη [ 1947]). Τό 1950, 

ώς πληροφορούμαι, εκυκλοφόρησε και εις τήν αλβανικήν υπό τόν τίτλον ΗΐδΙοηα 6 

Οΐ6Γ§3 ΚΕδΙηοΠΙ δίεεπάετ^ειιί, Κτγεζοΐ ΐ Αδ^επΐδε. 
3 ΗίδΙοΓί&'β δΕεηάεΓΕεηΙ: (Οΐετς Κ&δίΓΪοΙ:), Μΐ3Γείίί Ιε δΙιςΐρεΓΐΒε, 1412- 

1468 ( Βοστώνη 1921 ). Μετεφράσθη ΙταλιστΙ υπό Ρ. Ατ^οηάϊζζΕ υπό τόν 
τίτλον δίοΓία (ϋ 8θΕπάεΓΐ>εε ( Οίοτείο 0&3ΐπο1:&), Εε άΆ1ΐ>3πί&, 1412-1468 

(Ρώμη 1924). 

^ Βλ. ανωτέρω, σελ. 448, σημ. 1 καΐ 2. 

5 ΙΓηο ηοανεΐΐε ΕϊδΙοΐτε άβ δοΕπάβΛε^ (Εεπι&Γηιιε δΐιτ Ιε Ηντε άε Μ. 

Ο^δίΐΐ)» Εενυε ΙιίδΙοΓίιιαβ άυ Βυθ-Εδί Ευτορέειι, 14 (1937), 293-306. 

® Εεδ ΓείΕΠοπδ εηΐτε 13 Ηοη^ήε εί; δοΕπάετΕε^, Εενηε Εί3ΐθΓί(ΐιαε άν. 
δαά-ΕδΙ; ΕτίΓορέεη, 10 (1933) 119-14Γ Μ&ηηο Β&Γίεζίο, υηο δΙοηοο πυαΕπΐδίΕ, 
Μείππ^εδ άΊιίδΙοΪΓε §έηεΓ&1β, 2 ( 1938 ) 135-318' καΐ ϋίε ΟεδεΗίοΕίε δΕ&ίΐάεΓ· 

1)ε£8 ΐπι ΕίοΙιΙε άετ πευετη ΡοΓδοΙιιιηβ, Εείρζΐ§εΓ νΐεΓΐε1ΪΕΐΐΓδε1ιηίΙ; ίητ δϋά- 

οδΐεαΓορα, 6 ( 1942 ) 85 - 98. Είς τήν βιβλιογραφίαν του αναφέρει ό ΝοΗ (σ. 176 ) 

τάς δύο πρώτας μελετάς τοΰ Ρ&11, άλλά ούδεμία ενδειξις υπάρχει είς τό κείμενον 

οτι τάς εμελέτησε. 
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του. Ευκόλως δΰναται νά τάς ελεγξη κάνεις μέ τά πορίσματα των μελετών 

του Ρ&11, τά όποια δίδονται έν περιλήψει είς τήν τελευταίαν του μελέτην, 

δι’ αυτόν δέ τον λόγον θεωρώ περιττόν νά τάς απαριθμήσω ολας εδώ. Θά 

ήθελα νά περιορισθώ μόνον εις ώρισμένα σημεία, τά όποια έχουν γενικωτέ- 

ραν σημασίαν. 

Ό Νοίί ακολουθών τό παράδειγμα τοί!3 Οε§·&] χρησιμοποιεί τον Αη1ι· 

Ι^αΓΟΠδίδ ώς άξιόπιστον πηγήν. Κατά τήν γνώμην μου, οποίος έχει μελε¬ 

τήσει επισταμένως τά επιχειρήματα τών Ργ. Β3ΐ3ίπ§:εΓ ^ και Κ. ΟΗγ®, 

ώς και τάς επιπροσθέτους παρατηρήσεις του Ργ, ΡηΠ ευκόλως πείθεται δτι 

τό κείμενον τής βιογραφίας του Σκενδέρμπεη υπό του ανωνύμου ΑηΙ;ί1>α- 

Γεηδΐδ, τής οποίας Ισχυρίζεται οτι άνευρε μοναδικόν άντίτυπον, τυπωθέν τό 

1480, ό Ιταλός ιστορικός του ΙΗ' αίώνος Οΐαπιιη&Γί& Βίθΐηπιί, δ οποίος 

καΐ εκτενώς τήν εχρησιμοποίησεν εις τήν ιδικήν του ΗίδΙοπα (ϋ ΟίοΓβ^ίο 

0&5ΐ:ΓΪοΙ&, άεΐίο δΐ&ηάεΓ · Βε§·Ιι, δεν είναι παρά έργον αυτού τού Ιδίου 

τού Βίεπιηιΐ, γνωστού άλλωστε πλαστογράφου. Δεν νομίζω όμως δτι ό Β^- 

ΐ3ίπ§:6Γ, δ όποιος δέν άναγνωρίζει σχεδόν καμμίαν άξίαν είς τήν Ιστορίαν 

τού Βίεπιιηί ώς ιστορικήν πηγήν, έχει άπόλυτον δίκαιον. Προτού γίνη μία 

κριτική άξιολόγησις τού έργου αΰτού τού "Ιταλού ιστορικού, παρομοία μέ 

τήν Ιργασίαν τού Ργ. Ρ&ΙΙ περί τής Ιστορίας τού ΒδΓίοίίαδ καΐ τών πηγών 

της, και βεβαιωθώμεν δτι ό Βίοπιιιιί δέν ήντλησε τυχόν πληροφορίας άπό 

αγνώστους είς ήμας σήμερον πηγάς, είναι πρόωρον νά σχηματίσωμεν τοιαύ· 

την γνώμην. 

*Όσον άφορφ τήν σύντομον βιογραφίαν τού Σκενδέρμπεη, ή οποία άπο* 

δίδεται υπό τού Νοίί καΐ τών προηγηθέντων αΰτού Ιρευνητών είς τον σύν¬ 

τροφον τού "Αλβανού ήρωος Ρταηοο, θά ήθελα νά σημειώσω δτι αί έρευναι 

τού ΡεΠ ^ έχουν αποδείξει, νομίζω, δτι τό έργον αυτό ήτο αδύνατον νά έγράφη 

υπό τού Ργεποο, διά τούτο δέ εΰλόγως τό αναφέρει ώς Ρδοαάο-Ργεποο. 

"Ιδιαιτέραν προσπάθειαν έκαμεν ό ΝοΗ νά διασαφήνισή τήν ιστορίαν 

τών νεανικών χρόνων τού βίου τού Σκενδέρμπεη, τήν οποίαν καλύπτει πολύ 

σκότος. 'Η θεωρία του δμως δτι ό Σκενδέρμπεης ουδέποτε έζησεν ώς νέος 

εις τήν αυλήν τού Σουλτάνου Μουράτ Β', όπου είχε παραδοθή ώς δμηρος, 

δπως μάς πληροφορούν ό ΒΕΓίεΙίιΐδ και οί άλλοι σύγχρονοι βιογράςροι, δέν 

μάς πείθει. "Οπως δρθώς παρατηρούν ό Α. Βαάα® και ή Ν. Α. 0!δΙ]3· 

^ Βίε 0Γϋπ(3υη§ νοη Ε15&8&η, Μΐίΐείΐυπβεπ άεβ δεπιΐη&Γδ ίΰτ Οπεηί&ΐίδοΐιε 
δρτ&οΐιεη ζη ΒεΓίϊη, Ζννεΐίε ει^ΐεΐΐυη^, 34 (1931 ), 94 - 103, καΐ Εΐη βΓίΙίοΙιΙεΙεδ 
\νεΓΐ5 ϋύετ 3{Σ&ηάβΓΪ)θ2, ΡοΓδοΙιιιπκεη αηά ΡοΓίδοΙίΓίίΙε, 1934, άρ. 11, σ. 141. 

2 Εΐπ βθίαΐδοίιΐε Ε3ΐάοΗίηΙίΐΐπβΐ)ε1, ΟηΙεη^εΓβ 7&1ΐΓΐ)υο1ι, 1933 , 53 - 61. 

^ Μ&ππο Β&Γίεζΐο, 201, σημ. 1. 

^ "ΈνΟ-’ άν., 231 κέξ. 

» Ρ^ΙιΐΓδ δΙίθηάεΓύεηΐ πε άτίΐεπ ε δίιιάίειηενε ΐέ τεϊα, Βυΐείίο ί ΙπδΙίίηΙίί 

Ιεονα', τά επιχειρήματα τού Νοίί δέν δΰνανται νά άκυρώσουν τήν μαρτυρίαν 

πλήθους πηγών, τάς οποίας απαριθμούν, και αί όποΐαι ρητώς αναφέρουν 

τήν παρουσίαν τού Σκενδέρμπεη είς τήν αυλήν τού Μουράτ Β . Εις τάς 

πηγάς αύτάς θά πρέπη νά προστεθή τώρα καΐ τό Χρονικόν περί τών 

Τούρκων σουλτάνων, τό όποιον μάς πληροφορεί (σ. 6δ, 6*10) οτι «είχε 

[ό Ίβάν Καστριώτης] καΐ έναν υιόν άνδρειωμένον και τόν ε^χγασι Γεωργη, 

και τούς επηρε κοντά του ό σουλτάν Μουράτης και έπήρε τήν άφεντία τους 

και τήν ώρισε... Και τον είχε [τον Σκενδέρμπεην] είς τά βασίλεια και έκαμε 

τον Τούρκο και τόν έλεγαν Σκεντέρη ». 

Ή απορία τού ΝοΗ δτι, αφού ό Σκενδέρμπεης εγεννήθη κατά πάσαν 

πιθανότητα τό 1403 και ό Μουράτ Β' άνήλθεν είς τόν θρόνον τό 1421, 

ήτο αδύνατον νά ήτο εννέα ετών δταν προσελήφθη εις τήν σουλτανικην αυλήν, 

δπως μάς πληροφορεί ό ΒΕΓίεΐίυδ, λύεται, εάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν πληρο¬ 

φορίαν τού συγχρόνου του "Ιταλού Ιστορικού Οίοναπηί Ροηίαηο^, ο οποίος 

άναφέρει δτι, δταν ό Σκενδέρμπεης παρεδόθη είς τόν Σουλτάναν, δέν ήτο 

μικρόν παιδί, αλλά νεανίας (Εάοΐεεοεηδ). 

Τέλος ή Ιπανά^νη-ψις τών παλαιών άνακριβειών περί τών σχέσεων μεταξύ 

τού Σκενδέρμπεη καΐ τού Ούγγρου βασιλέως Βλαδισλάβου, καθώς και τής 

γνώμης δτι ό Σκενδέρμπεης προσέδραμεν είς βοήθειαν τού Ούνιάδου κατά 

τήν έκστρατείαν τού 1444, δέν δικαιολογείται μετά τήν άπόδειξιν τής πλα· 

στότητος τής γνωστής άλ?^ηλογραφίας μεταξύ τών δύο ήγετών®. Επίσης ό 

ΡεΠ^ έχει αποδείξει, έπΙ τή βάσει εγγράφων έκ τών άρχείων Βενετίας καΐ 

Ραγούζης, δτι ή πρώτη Ικστρατεία, τήν όποίαν άνέλαβδ προσωπικώς ό Μου¬ 

ράτ Β' εναντίον τού Σκενδέρμπεη, έλαβε χώραν τήν άνοιξιν ή τό καλοκαίρι 

τού 1448, και δχι τό 1449, όπως πιστεύει ό ΝοΗ ( σ. 43). Τό Χρονικόν περί 

τών Τούρκων σουλτάνων (σ. 65, 26 - 27) μάς επιτρέπει τώρα νά καθορίσω- 

μεν ακριβώς πλέον τήν χρονολογίαν τού γεγονότος αυτού: «το καλοκαίρι 

[1448] ετοίμασε τά φουσσάτα του καΐ έσηκώθη άτός του [ — Μουράτ Β'] 

και έδιάβη καταπάνω τού Γεωργίου [Σκενδέρμπεη] ». 

δΙιΙτθηοΕνεΙ, 1951, τεϋχ. 3-4, 139 χέξ., κσΐ Βογ’83. &11)&ηδ1ίθ&ο π&Γοάα ροά 
νοάΐίθΓδίΓοηι 81ί&πάεΓΐ5εε& ρΓΟίΐν ΙΠΓβοδΙίίΙα ζ&νοβν&ΐεΐεί, είς Ν. Ν. Εοζον 
και Ν. Α. ό ΐδ (] & ο ν Ε, ΡονεδΓ ο ΒΙεΕηάεΛε^β ( Μόσχα - Λένινγκραδ 1957), 

70. Τήν πρώιην μελέτην τοΰ ΒαάΕ γνωρίζω μόνον έκ τής εκτενούς γερμανικής περι- 

λήψεως τοΟ \νΐ1ΐ7 81βΗη6Γ, Ζιατ Ο-εδοΗΐαΙιΙδΜΙά άεδ &Ι1οΕηίδθ1ιειι Ν&Ιΐο- 

πΕίΙιεΙάεη Οεοτε ΚαδΙτΐοίΕ 81ί&ηάεΓ5εδ, ΖείΙδοΙίΓΐίΙ: ίϋτ Οεδείιΐςίιίδνϊ^ίδδεηδείι&ίί, 

4 (1956), 1039 κεξ, · 
1 Ν. Ν. Κοζον καΐ Ν. Α. 0 ΐ δ Ι ] Ε 1ί ο ν ε, Ρονεδί’ ο δΙτΕπάετ^ε^ε 

( Μόσχα - Λένινγκραδ 1957), 167. 

2 Ββ Βείΐο πεΕροΙίίΕοο (Νεάπολις 1509), II, φ. 24. 

^ Ρ Γ. ΡεΠ, Εεδ ΓείΕίϊοπδ, 124. 

* ϋηε πουνεΐΐε ΙιίδίοίΓβ, 301. 
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Γενικώς ή νέα εργασία τοίί ΝοΗ δεν δΰναται νά θεωρηΟη ώς αξιόλογος 

συμβολή εις την μελέτην τής ιστορίας του Σκενδέρμπεη. Είναι αληθές οτι, εν 

συγκρίσει μέ την βιογραφίαν την οποίαν Ιξέδωκε τό 1921, τό νέον του έργον 

εχει έπιστημονικώτερον χαρακτήρα, άλλα, όπως άλλωστε και τό βιβλίον του 

Ο0§·3Ϊ, δεν είναι άπηλλαγμένον τής τάσεως προς εξιδανίκευσιν του 'Αλβανοΰ 

ηρωος και των αγώνων του. Δεν ήκολοΰθησε δυστυχώς ο Νοίί την αυστηράν 

κριτικήν μέθοδον των Ρουμάνων ιστορικών Ο. ΜΕΓίηβδΟΐι^ και Ργ. Ραϋ*, 

πού είναι ή μόνη οδός, ή οποία δυναται νά μάς οδηγήση εις την άποκατά- 

στασιν τής ιστορικής αλήθειας. 

Κατά τά τελευταία έτη παρατηρεϊται εις τήν Αλβανίαν ζωηρόν ενδια¬ 

φέρον περί του Σκενδέρμπεη. Εις τό Δελτίον του Επιστημονικού Ινστιτού¬ 

του των Τιράνων (ΒηΙεΙίη ί Ιηδίΐΐϋΐίί Ιο βίιΙ^ΘηοΕνεί:) εδημοσιεύθησαν 

μελέται σχετικαι με τόν Σκενδέρμπεην ΰπό Α. Βυάδ, Η, ΟεΙζέΐ, καΐ Ο]. 

Κοπιηιηο®, καί, καθώς πληροφορούμαι, προπαρασκευάζουν μίαν νέαν ιστο¬ 

ρίαν αυτού Ο Σκενδέρμπεης ώς θέμα εις τήν ευρωπαϊκήν φιλολογίαν έχει 
μελετηθή, 6'χι όμως Ιξαντλητικώς, ΰπό Β. Β. ΑδΗοοπι ®, ά δέ Ν. Ν. Κοζον® 

έμελέτησε τό ϊδιον ζήτημα είς τήν φιλολογίαν των σλαβικών λαών. 

Έδώ πρέπει νά άναφέρω και τήν ογκώδη μονογραφίαν τού Ργ. ΒμΒίπδΌΓ 

περί Μωάμεθ Β , όπου μέ πολύ κριτικόν πνεύμα έξετάζει τάς σχέσεις τού 

Τούρκου σουλτάνου μέ τόν Σκενδέρμπεην. Μόνον είς τό Ιξής χωρίον πρέπει, 

νομίζω, νά διαφωνήση κανείς μέ τόν σοφόν τουρκολόγον: «Νοοίι οΐιο άοΓ 

λνΐπΙΟΓ 1444 ζη Κπάε §'ϊΠ£·, Η&Είο [ δ Σκενδέρμπεης] άβη Οδίημποιι ιυΐί; 

οίννα 12000 Μαππ μΙΙοδ Β&ηά νοη άετ νΐ]θδδ3 1)ίδ ζάπι Οο1£ νοη Ατία 

οηΐΓίδδοη. ΕαδοΗ τνπΓάεη πιΐΐ: άοπι υη§·£ΐΓπ1ί;δηί& \νΐαι3Ϊ5ΐ3τν ΥογΗπ- 

άιιη§·6η αη^-οΐίηϋρίΐ; ιιηά ίπι Βοπιπιετ 1444 ΐπι νοηεάίδοΗεη Αίοδδίο (01?€- 

Γαΐδαηΐεπ) οίη ίοδίοδ Κτΐε^δΐ^ϋπάπΐδ ηΠογ μίδαπΐδοΐιοη χιηά δοΛΐδοΗοη 

ΗΕαρίΙίηξΌ μη άοΓ Αάτίαΐίίΐδίο νοπι δΰάΐΐοΐιεη Ερίηΐδ δίδ ζπγ ίχ)5πίδο1ΐ6η 

1 Αίρΐιοπεε^ V, Γοΐ άΆΓ&§·οπ βΐ άεε Ν&ρίεε, βί ΙΆΙδαπΐε άε δοαηάβΓδββ, 

Μέΐ3η§63 άβ ΡέοοΙβ Κοιιπι&ίης 6η Ρταποθ, 1 (1923), 1 - 135. 

2 Βλ. ανωτέρω, σελ. 451, σημ. 5 και 6. 

^ Βλ. τό άρθ-ρον τοΰ Γερμανού άλβανολόγου Μβχ Β^ιηδεΓίζ, 1)&δ 
\ν·Ϊ556ηδο]33{ί1ίο1ιε ΙπδΙίΙαί: ίη ΤίΓ&ηει, βΰάοδί - ΓθΓδθ1ιηα§βη, 16 ( 1957), 169. 

^ Βλ. I. Α1 ί δ 3. ϋ, ΐ8ίοη06δΐΣ333 η3νι1ί3 ν ΑΙδ^ηϋ, Υορτοδγ ίεΐοπί, 1955, 
τεϋχ. 8, 233 - 234. 

δ Νοϋβδ οπ ίδε άενείορηιεπί οί ίδε δοηηάεΓδβ^ ίδεπαε, ΟοιπρΕΓαΙίνβ 
Γίί;€Γ3ίιαΓ6, 5 (1953), 16 -29. 

® ΡονεδΓ ο πΕΓοάηοηι ^ετοε ΑΙδηηϋ ν άτενηεηΐδδίΣο] ρίδ’πιεηποδίί, Ιζ- 

νβδΐ233 Αΐί&άεπιϋ Ναηΐί 883Ε.. Οίά. ΙίίεΓΕίΠΓγ ί }ΆΖγ]ίΆ, 13 ( 1953 ), τευχ. 6, 
497 - 509. 
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(^Γοηζβ §63θΙι1οδδ6ΐι» ^ “Όσον γνωρίζω, ουδέποτε άναφέρεται είς τάς πηγάς 

δτι ό Σκενδέρμπεης άπέσπασεν από τούς Τούρκους ολόκληρον τήν περιοχήν 

τής Ηπείρου μέχρι τού Άμβρακικού κόλπου. Επίσης, ώς άνέφερα ανω¬ 

τέρω, ή ύπάρχουσα αλληλογραφία μεταξύ Σκενδερμπεη και Βλαδισλαβου απε- 

δείχθη π?Λστή, και ά)ς εκ τούτου ή πληροφορία τού ΒαΙ^ίπ^ΌΓ σχετικώς με 

τάς σχέσεις των δύο ηγετών δεν αληθεύει- Τέ?Ός δεν είναι αληθές επίσης 

δτι ή νότιος “Ήπειρος άντεπροσωπεύετο είς τήν σύσκεψιν τού 'Αλεσίου, ή 

οποία φαίνεται νά έλαβε χώραν τόν Μάρτιον και όχι τό καλοκαίρι τού 1444. 

Χάριν βιβλιογραφικής πληρότητος πρέπει νά μνημονεύση κανείς τήν 

μελέτην των Ρώσων ιστορικών Ν. ϋ. δπιΪΓΠονα καΐ I. Ο. δεπί^ονίδ περί 

τοΰ άγώνος των Αλβανών κατά των Τούρκων κατά τον ΙΕ αιώνα®, την 

εκτενή βιβλιογραφικήν έπισκόπησιν τοΰ \ν. 8ΐ:ε1ίπ6Γ®, καθώς και την διδα¬ 

κτορικήν διατριβήν τού Ε. Β. ν656ΐ3§:ο περί τού Χαλκοκονδύλη ώς πηγής 

διά τήν ιστορίαν τής μεσαιωνικής Αλβανίας*. 

Εσχάτως Ιδημοσιεΰθη εις τάς Ικδόσεις τής Σοβιετικής Ακαδημίας των 

Επιστημών ένα πολύ Ινδιαφέρον παλαιορρωσικόν κείμενον περί τού Σκενδέρ· 

μπέη. Πρόκειται περί τής εκδόσεως ΰπό των Ρώσων έρευνητών Ν. Ν. Ε,οζον 

και Ν. Α. ϋίδ£]3ΐίον3 μιας διηγήσεως περί Σκενδερμπεη, έργου των άρχών 

τού ΙΖ' αΐώνος^. Τό δλον έργον συνίσταται έκ δύο τμημάτων. Τό πρώτον 

άποτελεϊται από τό κείμενον τής παλαιορρωσικής διηγήσεως, τό δέ δεύτερον 

άπό πέντε Ιπίμετρα. Τό πρώτον Ιπίμετρον, γραφέν ΰπό τοΰ “Αλβανού ιστο¬ 

ρικού Α. Βιιάα, φέρει τόν τίτλον « Ό άγων τού άλβανικού λαού ΰπό τήν ήγε· 

σίαν τοΰ Σκενδερμπεη κατά των Τούρκων κατακτητών». Πρόκειται περί μιας 

γενικής επισκοπήσεως, είς τήν οποίαν δμως δίδεται ΰπερβολικη εμφασις εις τας 

κοινωνικάς και οίκονομικάς συνθήκας εις τήν Αλβανίαν κατα τον ΙΕ αιώνα. 

Φαίνεται δμως δτι δ συγγραφεύς γνωρίζει μερικάς άπό τάς μελετάς τού ΡμΙΙ, 

και ώς εκ τούτου δεν χρησιμοποιεί ώς πηγάς ούτε τόν ΑπίίΙοαΓοηδΐδ ούτε τόν 

ιΓγ. Βαδϊη^εΓ, Μεΐιιηεά άετ ΕγοΙ>6Γ6Γ υηά δείηε ΖεΐΙ: (Μονάχον 

[ 1953 1), 56. 
8 θ5νοΐ3θ1;ΐΐ6Γϊΐ333 δοΓ’1)3 ΕίδΕΠδΙίΟ^ο η3Γθά3 ρΓθΙ;ίν ίιίΓεοΙίίΙι ροΓ&δοΙίΙεΙε] 

V XV νεί^ε, ΥορΓΟδγ ίδίοΓϋ, 1953, τεϋχ. 12, 80-97. 

8 ΖιΐΓ ΟεδεΙιίοΐΑδδίΙά άβδ &1ΐ3&ηΐ5θ1ιεη ΝΕίΐοη&ΙΙίθΙάεη ΟεοΓ^ Καδίποΐη 
^βπΕπηΙ: δΙτ&ηάεΛεε, ΖβΐΙδοΙιΓίίί ίητ ΟεδοΙαίοΙιίδτνΐδδβηδοΙιΕίί, 4 ( 1956 ), 1033 - 

1044. 
* Βλ, περίληψιν τής ανεκδότου αυτής διατρι-βής, φερούσης τόν τίτλον Υίζ&ηΙήδΙίίί 

ΐδΙοηΙε XV ν. Ε&οηΐ^ Η&ΙΙίοΙίοηόϋ ΐδί;οόπϋ2 ρο ίδίοτΐΐ δΓεάηενεΕονο] 

Αΐδ&ηϋ, είς ΥίζΕηίΐίδΙίίΐ· ΥΓειηεηηίΙ^, 14 ( 1958), 368-369. 

» Ρονεδί’ ο δίεαηάει-δε^ε, ίζά. ροά^οϊονΐϋ Ν. Ν. Κ ο ζ ο ν, Ν. Α. 

ΟΐδΐΐαΙτονΕ ( Μόσχα - Λένινγκραδ 1957 ). 



456 Γεωργίου Χρ. Σούλη Σύμμεικτα 457 

Βίειηηιί. Άπο την άλλην πλευράν όμως κάμνει χρησιν διά πρώτην (ροράν των 

σχετικών μέ τον Σκενδέρμπεην είδήσεων του Τοΰρκου ιστορικού του ΙΕ' 
αιώνος ϋπΓδίιη Β6§·. 

Εις την μελέτην του Βιΐ(1& δύο σημεία χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής. 

Τό πρώτον είναι ή απόρριτ^ις τής γνώμης του ΝοΗ δτι ό Σκενδερμπέης ουδέ¬ 

ποτε εζησεν είς την σουλτανικήν αυλήν, περί τής οποίας ώμίλησα ανωτέρω. 

Τό δεύτερον σχετίζεται μέ τό σκοτεινόν ζήτημα των συνθηκών υπό τάς οποίας 

έπέστρεψεν ό Σκενδέρμπεης είς την *Αλ|3ανίαν και ήρχισε τόν αγώνα του 

κατά τών Τούρκων. Ό Βυάα κλίνει υπέρ τής -θεωρίας δτι ό Σκενδέρμπεης 

απεστάλη εις την Αλβανίαν υπό του Σουλτάνου μετά τόν θάνατον του *Ιβάν 

Καστριώτου διά νά διαδεχθή τό πατρικόν τιμάριον, οπότε, ενθαρρυνθείς από 

την ήτταν τών Τούρκων παρά την Νίσσαν τό 1443, επανεστάτησεν εναντίον 

των. Ή άποψις αυτή νομίζω είναι ή πιθανωτέρα όλων και ενισχύεται τώρα 

και από τάς ειδήσεις του Χρονικού περί τών Τούρκων σουλτάνων (σ. 65, 

10-15). Τό δλον δμως ζήτημα χρήζει περαιτέρω έρεύνης. Ιδίως πρέπει νά 

Ιξετασθή ή άποψις τοΰ Η. Ιη&ΙοΐΙί δτι δ άγων τοΰ Σκενδέρμπεη κατά μέγαν 

βαθμόν δέν ήτο παρά προϊόν τοΰ άνταγωνισμοΰ μεταξύ τοΰ Σουλτάνου και 

τών μεγάλων τιμαριωτών εις τήν Ά?νβανίαν κατά τόν ΙΕ' αΙώνα*. 

Τό δεύτερον Ιπίμετρον άποτελεΐ ή μελέτη τοΰ Ν. Ν. Ε,οζον περί τών 

πηγών τής παλαιορρωσικής διηγήσεως. Ή με?^τη αυτή είναι σημαντική καΐ 

εξαιρετικού ενδιαφέροντος. *Ως γνωστόν, ή μορφή τοΰ Σκενδέρμπεη διετή- 

ρήθη ζωντανή είς τά λαϊκά τραγούδια, καΐ τούς θρύλους τών νοτίων Σλάβων. 

*Από τήν λαϊκήν αυτήν πηγήν, καθώς καΐ άπό τά έργα τοΰ ΒΕΓίοΐίϋδ και 

τών άλλων συγχρόνων βιογράφων τοΰ, Σκενδέρμπεη, ήντλησε τάς πληροφο¬ 

ρίας του ό άνώνυμος συγγραφεύς τής παλαιοσερβικής διηγήσεως περί τοΰ 

Αλβανού ήρωος, ή οποία ήλθεν είς φώς τόν παρελθόντα αιώνα. Ή διήγησις 

αυτή φαίνεται δτι έκυκλοφόρησεν ευρέως μεταξύ τών Σλάβων. Επίσης δ βίος 

και οί αγώνες τοΰ Σκενδέρμπεη έγιναν γνωστοί εις τούς Σλάβους και άπό τόν 

Πολωνόν συγγραφέα τοΰ ΙΤ αιώνος Μ. ΒίοΙδΕϊ, δ οποίος εις τήν Παγκό¬ 

σμιον Ιστορίαν του (ΚΓοηίΙζα, ίΐιο ίοδί: ΒίδΙοπα έψ'ΐΆίΆ), δημοσιευθεϊσαν 

εις την Κρακοβίαν το 1564, αφιερωσεν ολόκληρον κεφάλαιον είς τόν Σκεν- 

δέρμπεην, χρησιμοποιών ώς πηγάς τόν Βειτίοΐΐαδ και τούς συγχρόνους του 

βιογράφους, καθώς και τήν σερβικήν διήγησιν. Τό βιβλίον τοΰ ΒίεΙδΙεί ήσκησε 

μεγάλην Ιπίδρασιν είς τήν ρωσικήν ιδίως φιλολογίαν. Δι’αύτό δέν είναι 

περίεργον δτι άπετέλεσε βασικήν πηγήν διά τά περί Σκενδέρμπεη εις ρωσικάς 

χρονογραφίας τοΰ ΙΖ' αιώνος, καθώς καΐ διά τήν παλαιορρωσικήν διήγησιν, 

η οποία όμως περιεχει και στοιχεία άπό άλλας ανεξαρτήτους πηγάς. Είναι 

^ Η. Ιπβ,ΐοίΐί, Τίιτϊ?ΐΓίοί€5, 128-129. *0 Ιη&ΐοΐΐί έχει ν?όψει και τό περί 
Σκενδέρμπεη άρ-θ-ρον είς τήν Ιεΐ&πι ΑηβΐΗορθάΐδί, έν λ. ΙβΙίεηάεΓίίε^. 

μόνον κρίμα οτι δ Κοζον δέν εΐχεν ύπ’ οψιν του τάς μελετάς τοΰ Ραΐΐ, οπότε 

θά άπέφευγε νά επαναλάβη μερικάς εσφαλμένος γνώμας περί Αηί;ΐ5αΓεπδίδ, 

ΒπΓίεΐίιΐδ, Ρταηοο καΐ Βίεηιπιί. 
Τό τρίτον και τέταρτον επίμετρον περιλαμβάνουν περιγραφήν τών εννέα 

γνωστών χειρογράφων τής διηγήσεως μετά τών κυριωτέρων παραλλαγών ύπό 

Ν. Ν. Κοζον. Τό δέ τελευταίον επίμετρον αποτε?.εΐται πλούσιον σχο 

Χιασμόν τοΰ περιεχομένου τής διηγήσεως ύπό τής Ν. Α. 0ί5ΐ;]&ΐ2ονα. Η 

συγγραιρεύς τών σχολίων φαίνεται νά είναι καλά κατατοπισμένη εις τα διά¬ 

φορα προβλήματα τοΰ θέματός της και κάμνει χρήσιν τής συλλογής τών εγγρά¬ 

φων τοΰ Κ^άοηίί. Έπιφύλαξιν μόνον δύναται νά έχη κάνει; διά τή συχνήν 

χρήσιν τοΰ Βΐειηπιί, τόν οποίον δέν φαίνεται νά θεωρή ύποπτον πηγην. Εις 

τρεις περιπτώσεις θά ήθελα νά κάμω παρατηρήσεις εις τά σχόλια τής 

έίδΙίμΙεονα: α) Έσφαλμένως γράφει (σ. 166) δτι «"Ηπειρος καλείται 

περιοχή τής κεντρικής Αλβανίας», β) Περαιτέρω συζητούσα^τό ζήτημα τοΰ 

αριθμού τών τέκνων τοΰ "Ιβάν Καστριώτου γράφει (σ. 172 ) οτι^« δ δεύτερος 

υίός Κεροδ άπέθανεν είς μίαν μονήν τής βορείου Αλβανίας ». Ώς γνωστόν, 

ό άδελφός αυτός τοΰ Σκενδέρμπεη άπέθανεν είς τήν Μονήν Χιλανδαρίου είς 

τό "Αγιον "Ορος, δπου εύρίσκεται άκόμη σήμερον Ινεπίγραφος πλάξ έκ τοΰ 

τάφου του φέρουσα τήν χρονολογίαν 1431'· ν) Τέλος άναφέρουσα (σ. 181- 
182) τάς σχέσεις μεταξύ Σκενδέρμπεη και τοΰ Ούγγρου βασιλέως Βλαδισλά- 

βου, παραπέμπει εις τήν αλληλογραφίαν των ώ; πηγήν, ένφ πρόκειται περί 

πλαστών Ιπιστολών. ώς άνέφερα άνωτέρω. ΕΙς τό τέλος τοΰ δλου έργου παρα¬ 

τίθεται πίναξ δύσκολων λέξεων τοΰ κειμένου τής διηγήσεως. 

Μετά τήν γενικήν αυτήν επισκόπησιν τών δημοσιευμάτων περί Σκεν¬ 

δέρμπεη, άπό τής έμφανίσεως κατά τό 1942 τής σπουδαιότατης συλλογής 
αρχειακού ύλικοΰ τοΰ εσχάτως άποθανόντος Σέρβου ιστορικού 1- Ε,αάο- 

ηΐό καΐ εντεύθεν, είναι φανερόν δτι στερούμεθα άκόμη μιας ιστορίας τοΰ 

Αλβανού ήρωος, ή οποία θά κάμη χρήσιν δλου τοΰ γνωστού αρχειακού υλι¬ 

κού κα'ι θά διαχωρίση τόν θρύλον άπό τήν ιστορικήν πραγματικότητα, ακο¬ 

λουθούσα τόν δρόμον τόν όποιον εχάραξαν αι μελέται τών Ρουμάνων ιστορι¬ 

κών Ο. ΜΒΓίηεεαα καΐ Ργ. ΡειΙΙ Ή διαπίστωσις τοΰ Ραΐΐ «θάβε τιηε οίηε 

«τίΓΐίΐΙίο]! 1ζ:πί;Ϊ5θ1ΐ6 Ι^ε50η5§;63α1ιΐα1ιΙ;ο 8Ραη(ΐ0Γΐ)0§:3 — ιιηά Ββί 65 αιιοΐι 

ηιΐΓ ΐη α11§6Πΐ6Ϊη ζιΐ3απιπιεη5α556ηά.6η Τίιιϊεη 5Ϊ5 Ιΐθΐιΐε ίετεί; » ^ διατη¬ 

ρεί δλην της τήν επικαιρότητα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ 

1 Βλ. V. ΡεΤίίονΐέ, < ΑΛ&ιΐδΙίΐ ρίΓ^ * υ Ηίΐ&ηάαηι, Ατίτΐν ζά 
3Ϊ:ΐΐΓΪηΰ, ]εζϊ]ί ΐ εΐηοΐο^ΐΐτι. 1 ( 1923), 196 -197. 

2 Ργ. Ρ3.11, ϋίε Οεδοΐιΐοΐιΐβ δ)£αιΐ(ΐ6Γΐ)ε28, 96. 



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ 

ΝΙΚ02 Α. ΒΕΗΣ 

Κορυφαίος ερευνητής των μεσαιωνικών κο'ι νεοελληνικών πραγμάτων 

άπέθανεν εν *Α·θήναις την 12 Όκτωβρίου 1958: δ Νίκος Α. Βέης*. 

Ό θάνατος του σοφού'Έλληνος πανεπιστημιακού διδασκάλου συγκινεϊ εΰλό* 

γως τούς μαθητάς του προ πάντων, διότι Ικ τής μνήμης αύτών την στερεό¬ 

τητα τών δεσμών τής μετ* Ικείνου άναστροφής ούδ" δν δ πας χρόνος Ιξαλεί- 

■ψειεν. Άν νοερώς Ιστρεφέ τις τό βλέμμα προς τα όπίσω καΐ Ιφθανεν είς 

τούς καλούς Ικείνους χρόνους του μεσουρανήματος του Ν. Βέη Ιντός τού 

Πανεπιστημίου *Αθηνών, δεν θά τού ήτο δυνατόν νά μή δμολογήση ότι διά 

τούς διώκοντας τήν φιλολογικήν μύησιν Ιντός τού πανεπιστημιακού χώρου 

άκαδημαϊκούς νέους δαψιλώς Ικδηλουμένη ή Ι’ντεχνος στοργή τού καθηγητού 

Βέη ήτο κέντρισμα ισχυρόν διά τά νεανικά των σκιρτήματα. Ή διδασκαλία 

του διά τά βυζαντινά, τά μεταβυζαντινά και τά νεώτερα φιλολογικά θέματα 

μέσα εϊς τήν χαρωπήν εκείνην άτμόσφαιραν μέ τάς πολλάς παρεκβάσεις και 

τήν άνεκδοτολογίαν Ιλάμβανεν Ινθουσιώδη χαρακτήρα. "Ετσι ή προσωπικό- 

της τού άλησμονήτου καθηγητού, προσοικειουμένη διαρκώς τήν ϊδανικότητα, 

εκέρδιζε μονίμως τήν άφοσίωσιν τών μαθητών, φθάνουσαν πολλάκις μέχρι 

λατρείας. Ή κατ’ Ιούνιον τμηματική Ιξέτασις, μορφήν διδασκαλίας λαμβά- 

νουσα επι ημέρας συναπτάς εντός π?^ηθούσης αιθούσης, ήτο μία συμπλήρω- 

σις τών τακτικών παραδόσεων καί εκ διδόμενων άφορμών επέκτασις αύτών 

εντός τού κύκλου ιδία τής μεσαιωνικής γεωγραφίας. 

Δι’ όλους αυτούς τούς λόγους καΐ άλλους ακόμη, φανερούς ή λανθάνον· 

τας, τό πάντοτε πυκνότατον άκροατήριον τού Ν. Βέη δεν ήτο πανεπιστημια- 

^ Τον Βέην νεκρόν άπεχαιρέτησσν δι’ επικήδειων λόγων έκ μέρους τών πνευ¬ 

ματικών Ιδρυμάτων καΐ οργανώσεων οΐ καθηγηταί Σ. Β. Κουγέσς και Ν. Β, Τωμο- 

δάκης, καθώς καΐ οί Ήλ. Τσιριμώκος, Γ. Άθάνας, Λ. Κουκούλας καΐ Αργυρό¬ 

καστρου Παντελεήμων. Βλ. « Νέα Εστία », τόμ. ΞΔ' (1958 ), τ. 752, σελ. 1649 - 1653. 

Αυτόθι, σελ. 1653 - 1657, δημοσιεύονται αρθρίδια τών Γ. Θ. Ζώρα, Πρώτος πανε¬ 

πιστημιακός διδάσκαλος τών νεοελληνικών γραμμάτων, Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά, Τό πάθος 
του, I. Μ. Π α V α V ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Τό πάθος τής έρευνας, Ε. Π. Παπανού- 

τσου, Ό σοφός τής λεπτομέρειας. 

Νίκος Α. Βέης 
459 

μόνον. Οί άναπννοσόμενοι κατά τήν φοίτησιν σνναμτθηματτχοί δεσμοί 

δτδάΐονιοί καί διδασν,ομένων εγίνοντο 3οοη«οι κσι δτετηρουντο ναι εφε 
ΐί ΤΓχμόνον μοΗοόν.-Έτσ. δ όντΜος τών φαοΧογτ.»ν σχβσεων τηί 

Ιο’ττητικής ζωής, ζωηοώς εκ τής φόσεως αΰτοϋ ήχών εις ευκόλως ενθουστα- 

ζομένας καοδίας, δγίνετο βίαδότεοον άντμπόκβισι,ς ψυχών κατ μετεφερεν 

εκτοτε συχνά τήν σκέψιν και τήν καρδίαν τών παλαιών μαθητών εις το 

άφρονττ πλαίσ.ον τών ανεπανάληπτων ημερών, τάς οποίας εγεμτζε κυρτολε^ 

«ικ,ώς ή παρουσία τού διδασκάλου, τάς έφαίδρυνεν η ευπροσηγορια και η 

δημοτΙότης του, δτ’ών ηϋξανεν δ νεαντκδς ένβουστασμος των διδασκόμενων. 

τΤρα ποΰ τόν σοφδν καθηγητήν άναπαόει είς τους κολπους της η^ Αττική 

γή ή άναπόλησιςδλων αί,τών δεν είναι πόνος καί δάκρυα δτ_α την απώλειαν 

τού, αφού καί Ικχΐνος ήδη προ πολλοϋ είχεν άποβαλει την ιδιότητα του 

πανεπιστημιακού διδασκάλου, είναι αληθές μνημοσυνον και νοσταλγία της 

ήρέμου καί Ιλπιδοφόρου Ιποχής, τήν οποίαν Ιτόνιζεν η πλούσια εθνική και 

πνευματική δραστηοιότη; αύτού. ν οο α ΐδβ7 •ο ΝΙκος Α. Βέης έγεννήθη βϊς Τριπολιν την ^22 Δεκεμβρίου 1887. 

κατά τήν ίπό τού ίδιου διδομένην χρονολογίαν, αλλ εμεγαλωσεν 
νας καταγινόμενος άπδ τών μαθητικών του χρόνων με φιλολογικά θέματα 

:υ>τΤοο7 Ινδιαφίροντος, δυνάμενα νά χαρακτηρισθούν 
πρωτόλεια·. Έσποΰδασε φιλολογίαν είς τδ Πανεπιστήμιον Αθηνών,^ άναγο- 

ρευθεις διδάκτωρ τό 1908. Είς τό μετα|ή είχεν άρχίσει μακρας 
νους έρεύνας άνά τήν Πελοπόννησον άρχικώς, τήν Θεσσαλίαν και Μακεδο 

νίαν βραδΰτερον. Αί δημοσιευόμεναι μεθ’ Ικάστην περιοδείαν ^νι^ωσ^ς 

του είχον άξίαν λογοτεχνικήν καί φιλολογικήν, συντεταγμένοι κατα ζήλον 

Παποδοποΰλου-Κεραμέως άς Ικθέσεις, περιέχουσοι τά πορίσματα των ερ 

νών του ή Έκ τών Ιρευνών τούτων προήλθαν συμβολαι είς την μελέτην των 

προβλημάτων τής μεσαιωνικής ημών φιλολογίας, αϊτινες εις ζητήματα πα ,αιο 

γραφίας, λαογραφίας, γλώσσης, ίστορίας καί έρεύνης του μεσαιωνικού πολι¬ 

τισμού καθ' Ολου αποκαλύπτουν τό έρευνητικόν δαιμονιον του νεαρού φίλο 

1 -Αν ή χρονολογία τής γεννήσεως τον Βέη (8 Δεκ. 1887 ) είναι ό*βιβής. οΛος 

είς ηλικίαν 14 ετών τό 1901 εδημοσίενσε τά πρωτόλειά του, που όμως είναι ωρψ™ 
■^ ™τίκά προϊόντα. Τά δύο πρώτα δημοσιεύματα τού Ν. Βέη είναι: ά) Μιχαήλ 
Κοντοπίδης Μάρκελλος, ούνδικος καί άντιπρύτανις τού έν Παταβ.φ Ποντπιστημιον, 

.-ΑρμονΓα ., τόμ. Β· (1901), οελ. 67 -63, β') -Εγγραφα αφορωντα εις την πολιορ 
«£αν και άλωσιν τής Τριπόλεως (1821 ), αυτόθι, σελ. 227 -233. ^ , , 

Γ-Ε^δεοις παλαιονραφικής καί ί-οριοδ.φικής εκδρομής εις την επαρχίαν 

Καλαβρύτων, < Παναθήνα.α ·. τόμ. Θ' ( 1904 - 1905 ),_ οελ. 136 -141, 237 .242. 

Έκβεαις ιστοριοδιφικών καί παλαιογραφικών έρευνών εν Ζακυνθφ, , 

■ (19071 σελ. 158-ί62. "Εκθεσις παλαιογραφικών -ί τεχνικών ερευνών εν ταις 

μοναϊς τών Μετεώρων κατά ιά ετ^ι 1908 και 1909, Αθηνσι = σσ. 
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λόγου, μέ προσφοράν δυσανάλογον προς την ήλιχίαν του. Ούτως εξεδόθη- 

σαν τότε τρεις κατάλογοι χειρογράφων και συνεκεντρώθη υλικόν διά μελλον¬ 

τικήν εκδοσιν άλλων ^ Πασών των μέχρι της άναχωρήσεως του Βέη διά 

Γερμανίαν (1909) δημοσιευθεισών μελετών άξιολογωτέρά θεωρείται η άνα- 

φερομενη εις τας μονας των Μετέωρων^. *Η υπό της Βυζαντινολογικης 

Εταιρείας εκδοθεϊσα Βυζαντις » παρεσχεν εις τον έκκολαπτόμενον νέον 

βυζαντινολογον την ευκαιρίαν ν απόκτηση έγκυρον βήμα έπισημοτέρας έμφα- 

νίσεως, αλλ η σκοπιά αΰτη τον παρέσυρεν ενίοτε εις πικρόχολα σχόλια και 

αιχμάς κατ αντίπαλων του, μηδέ των πανεπιστημιακών του καθηγητών 
εξαιρούμενων. 

Εις Βερολϊνον δ Ν. Βέης παρέμεινε συνεχώς μέχρι τοϋ 1925, ανήκε 

δ άπο του 1914 εις το διδακτικόν προσωπικόν του πανεπιστημιακού σεμι¬ 

ναρίου, συνεργαζομενος στενώς μετά του διδασκάλου του ΑάοΙί ϋείδεπιβηη. 

Κληθείς να διδάξη Βυζαντινολογίαν εϊς τά πανεπιστήμια τοΰ Πόζεν και 

Λέμπεργκ δεν άπεδέχΟη τήν πρόσκλησιν, εκ τοΰ λόγου οτι εις Βερολϊνον 

ηυδοκίμει και διέπρεπεν Ιπιστημονικώς διά συνεχοΰς μόχθου, δημοσιεΰων 

μελετάς είς τά γνωστότερα εΰρωπαϊκά περιοδικά, μέχρις οτου τό 1920 ϊδρυ- 

σεν ϊδιον διεθνες περιοδικόν ΰπό τον τίτλον « Βγζαηΐίηίδοίι - ΝοαβτίοοΗίβοΙιο 

^&^1Γ13ί^^116Γ ». Τήν έκδοσιν αυτοΰ συνεχισεν Ιν Άθήναις, οπού έγκατέσχη άπό 

τοΰ 192δι διορισθεις πρώτος καθηγητής τής νεοσυστάτου Ιδρος τής Μεσαιω¬ 

νικής και Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας είς τό Καποδιστριακόν Πανεπι- 

στήμιον. Αναμφισβητητως ήτο δ πλέον Ινθεδειγμένος διά τήν θέσιν ταιίτην 

καΐ δυναται τις νά είπη ότι ΙπΙ μίαν εικοσαετίαν Ιπαξίως κατέχων αΰιήν 

Ιξέθρεψε νέους φιλολόγους, άγωνιζόμενος νά τούς μεταδώση τήν πίστιν του 

οτι η βυζαντινή και ή νεωτέρα Ιλληνική γραμματεία άπετέλουν προέκτασιν 

αρχαίας καί τής αλεξανδρινής καί ότι ή μελέτη αύτής ήτο επιβεβλημένη 

^ ΕννοοΟμεν α ) τής μονής 'Αγίων Τεσσαράκοντα τών Θερσπνών Λακεδαίμονος, 

<*ΕπετηρΙς 'Παρνσσσοΰ’>, τ. Η' (1904), σ. 93 - 146, β ) τής μονής Άγ. Θεοδώρων 
’Αροανείας Καλαβρύτων, αύτό^ι τ. Θ' (1906), σ. 43 -80, καί γ') τής Χριστιανικής 
’Αρχαιολονικής Εταιρείας, « Δελτίον » αύτής, τ. Τ' (1906), σ. 49-112. Βραδύτερον 
έξεδόθησαν τής σχολής Σοπωτοΰ, « νΐζ&πΐήδΐίή ΥΓσιηβηπΙΙε >, τ. Κ' (1913-1914), 

σ. 51-58, τής μονής Μ. Σπηλαίου ό Α' τόμος, έν Άθήναις 1915, ή δέ συνέχεια είς 
τήν « Επετηρίδα » τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών, τ. Ζ' ( 1957 ), 

σ. 3-33, τής μονής Άγ. Αθανασίου έν Λευκασίφ, ΔΙΕΕ, τ. Θ' (1926), σ. 66 - 68, 

τής μητροπόλεως Αργυρόκαστρου, ΕΜΑ, τ. Δ' ( 1951 - 1952 ), σ. 129 - 200 και τής 
Δωροθέας Σχολής των Τρικκάλων, αυτόθι, τ. Ε' (1953), σ. 3-46. ΕΙχεν αναγγεί¬ 

λει και άλλων συλλογών τήν εκδοσιν καταλόγων, μή πραγματοποιήσας σύτήν. 

2 Σύνταγμα επιγραφικών μνημείων Μετεώρων καΐ τής πέριξ χώρας μετά σχετι¬ 

κών άρχαιολογημάτων, « Βυζαντίς », τ. Α' ( 1909). σ. 557 -626 ( καΐ Ιδιαιτέρως ύπό 
διάφορον^τίτ?ων ). Έκ τοϋ αρχειακού των Μετεώρων ύλικοϋ εΐδον τό φως βραδύτε¬ 
ρον καΐ άλλαι έπΙ μέρους έργασίαι. 
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διά λόγους εθνικούς και ουσιαστικούς, λόγφ τής πραγματικής της αξίας. Δεν 

έμειώθη καΐ κατά τήν περίοδον ταύτημ ή συγγραφική δραστηριότης τοΰ 

Βέη. ’Από τοΰ Ιτους 1943, εξελέγη τακτικόν μέλος τής Ακαδημίας ’Αθη- 

νών Έν παραρτήματι τοϋ περιοδικού του 43 αυτοτελείς μελετάς ίδιας αυτου 

καί άλλων συνεργατών του Ελλήνων ή ξένων εξέδωκεν αύτοτελώς ελληνιστί, 

γερμανιστί, γαλΑιστΙ ή άγγλιστί. Τά δέ βιβλιοκριτικά τοϋ άνδρός σημειώ¬ 

ματα ιδιαιτέραν θέσιν κατέχουν εις ξένα επιστημονικά περιοδικά \ 

Καίτοι δεν παρέχεται ή κατάλληλος εύκαιρία είς μίαν νεκρολογίαν να 

τοποθετηθή τοΰ Βέη τό έργον και αυτός ο δημιουργός του, εν τουτοις θα 

Ιπρεπεν εν γενικωτάταις γραμμαΐς νά συνοή-ισθή ή προσφορά του σοφού 

ερευνητοΰ εις τον τομέα τής ειδικότητος αύτοϋ. Καί πρώτον, 6 πανεπιστη¬ 

μιακός διδάσκαλος. Είσήγε δΓ επιμόνου προσπάθειας τούς τροφίμους τής 

σχολής είς τήν βυζαντινήν γραμματείαν και γλώσσαν καί φροντιστηριακως 

έδίδασκε βυζαντινά και μεταβυζαντινά κείμενα. Παραλλήλως περιελαμβανε 

σπουδαία κεφάλαια τής νέας Ιλληνικής φιλολογίας είς τό πρόγραμμα τής 

διδασκαλίας αύτοΰ. "Ιδρυσε τό Σπουδαστήριον τής Βυζαντινής καί Νεοελλη¬ 

νικής Φιλολογίας καί ήγάπα ύπερβολικώς τό εργον του. Τό διπλοΰν μάθημα, 

τό πρώτον είσαχθέν είς τήν χώραν ήμών, εύχερώς ώς τής φυσεως του 

κατέλαβε τήν πρέπουσαν θέσιν. *Αλλά δΓ Ινα διδάσκονται 0 κύκλος της 

Ιδρας ήτο ΰπερμέτρως εύρύς. 'Η διχοτόμησις ήτο άδύνατον νά συντελεσθη 

επί Βέη. Ή διδασκαλία του κατ’ άμφότερα τά διάφορα άλλήλων μαθήματα 

ήτο μ^τάδοσις γνώσεων, γραμματολογική Ιξέτασις. βιβλιογραφική Ινημέρω- 

σις, μέθοδος εξαντλητικής ερεύνης παντός θέματος. ΔΓ βλων τούτων άσφα- 

λώς παρασκευάζονται επιστήμονες Ιρευνηταί. Καί δέν ήμποροΰμεν ν αρνη- 

θώμεν δτι, άφοΰ τοιοΰτος ήτο καί είς τάς Ικδιδομένας^ μελέτας του ο^Βέης, 

πας δστις θά Ιπιχειρή νά καταγίνη μέ τον τομέα τής επιστήμης που εθερα- 

πευεν Ικεϊνος θά συναντά καθ’οδόν καί άνά παν βήμα δδηγόν του το εργον 

τοΰ Βέη. ’Αλλ’ οί τρόφιμοι τής Φιλοσοφικής Σχολής εμελλον κατά μεγα 

ποσοστόν νά πληοώσουν τά κενά τής Μ. Έκπαιδεύσεως καί εΐχον άνάγκην 

προτύπου καί Ιρμηνευτικής καθοδηγήσεως διά τήν ένώπιον^ των μαθητών 

των άποκρυπτογράφησιν τών κειμένων, των βυζαντινών και Ιδιαιτέρως των 

νεοελληνικών. Καί αύτά δεν περιείχοντο είς τό πρόγραμμα διδασκαλίας του 

ειδικού τής έδρας. Έξ άλλου καί αύτό καθ’ εαυτό τό μάθημα τής Βυζαντι¬ 

νής φιλολογίας κατά τήν περίοδον Βέη ηύρύνετο είς λεπτομέρειας και περιε- 

1 Έπί ττί εύκαιρία της ύκο-ψηφιότητος τοΰ Ν. Βέη διά τήν Ακαδημίαν Αθη¬ 

νών έξετυπώθη μερίμνη τοΰ Ιδίου είς έλάχιστα αντίτυπα ’Εκλογη έκ της αναγραφής 
δημοαιευμάτων τον καϋηγητοΰ Ν. Α. Βέη (ΒεββΙ, έκδοτιχάς οικος Ευτυχίου Γ. Βΐχγιονακη, 

έν Ά&ήναις 1940, σσ. 31, οπού, πλήν τών μελετημάτων αύτοΰ, καταχωρίζονται και 
βιβλιογραφικά υπομνήματα, κριτικά άρθρα καί πίναξ τών δσων έδημοσιεύθησαν ως 

παραρτήματα τοΰ περιοδικού του. 
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■αμβανε ™Λους διαφεροντος ;,έρο,ν των βμσ^ών, δνεμ χαΰωο^σμένο^ σνε- 

«αι ανευ ανιισεοιχου πραεηπής δαχήσεως ΰποψηφίων ερμηνευτών 

Δεύτερον, ο επιστήμων ερευνητής. Πλουσίαν καταλείπει δ Βέης επιστη¬ 

μονικήν παραγωγήν μεγάλης άξι'ας, έγπατεσπαρμενην χυρίως εϊς ήμέτερα παί 

τΙ™ς3 ' " δί εϊπωμεν. ε|έ- 
τασις παι πατογυρωσις των θεμάτων βιβλιογραφιπώς, μετ’ευφυούς ερμηνείας 

προβλημάτων _επ τού πΰπλου τού Βυζαντίου ναι τής νεωτ’ρας φίλο” 

ναι το εργον του Βεη. Ποικιλία θεμάτων κο'ι έπιστημονική κατά 
πρωτότυπόν τρόπον διαπραγμάτευσις αύτών. Καί αυτά τά εις 

λ ξικα αρθρα του και τα εκλαϊκευτικά είς εφημερίδας αποτελούν πρότυπα 

μέΓρΓΓθΙ’'τΤας^^'^"’=“^™" 

^ Δικαίως δμως άνόμενέ τις από 8να Ιπιστήμονα τής άζίας τού Βεη νά 

κίνηση τον βαρυτατον οπλισμόν αύτού πρός ε"ργα συνθετικά καΐ μονιμώτερα. 

παθως Ιπισης άπό τό Σπουδαστήριον καί τό Φροντιστήριόν του νά πρι^ϊ 

κού ^"°Ι^''Ίί'δ>:ων Ικ τού βυζαντινού καί νεοελληνι- 

Γν θ δ ""'δ” “ ^ ^'ί^λοντο; τών λογιωτό- 
ρων ή δημωδεστερων κείμενων τού Βυζαντινού αίώνος, πρός γρήσιν Ελλή¬ 

νων πρώτον καί διατί δ>.ι^ καί τών ζενων, ώς είναι αί ίκδόΓςΤο^ηά 

ίίυ' Λ·* Βέθν καί θά ήτβ δυνατόν νά 
Ιθνηθη, άν ανολογισθωμεν τό μέγο καί μόνιμον πάθος αίιτοΰ διά τήν Ιρευ- 

ναν μέχρι λεπτομερειακής γραμματολογικής ίξαντλήσεως παντός θέματος 

αυια σημαίνουν, δη ο Βέης Ισπατάλησεν Ιαυτόν είς κατασκευήν Ιπί μέρους 
πλειστων μελετών, άλλ έργον συνθετικόν δεν κοτέλιπε θνήσκων 

δ Ν, Βεης είναι Ινας φανατικός “Ελλην. Διακατέχεται είς πα'σαν σελίδα τών 

με ,ετών τ™ και εις πασαν φράσιν άπό πίστιν πρός τήν Έλλ,άδα, τής όποίας 

μεγαλειον προσπα&ι δια τών ερευνών του νά προβάλη πειστικώς ένώπιον 

. αντος έπιστημονος. Περί αυτού τούτου άγωνίζεται καί διά τών λόγων του 

παι της^ διδασκαλίας του διά βίου. Αί βραχεΤαι παρενθέσεις τών πολιτικών 

ναζητησεων ας θεωρηθούν παραστράτημα άπό τήν αποκλειστικήν Ιβνικήν 
του αφοσιωσιν και παρέκκλισις άπό τήν επιστημονικήν του πορείαν. Ώς 

κώ ρΓά ' Ί™,λ0'<^«“™ς καί αγαπητός άπό τούς φίλους, εύφυολόγος 
υχαριστος εις τους μετ αυτοΰ αναστρεφομένους 

^ Αι’ οΊ^υς αΰτούς τούς λόγους τό πένθος τής Ιλληνι^ιής Ιπιστήμης είναι 

μεγα^αι το χενον που αφήνει ό Μνατος τοΰ Βέη δυσαναπλήρωτον. 

^ ^ Ιίεραιτερω αναγράφομεν τά κυριώτερα τών μελετημάτων τοΰ Ν. Βέη 

τα «ναφερομενα εις τάς βυζαντινάς σπουδάς, άντλοΰντες έχ τής αημειωΜαη’ 

^εττρωθΐΐ πληρης ίίαι λεπτομερειακή βιβλιογραφία τών δημοσιευμάτων αΰτοϋ 

ΝΤκος Α. Βέης 468 

1) Βυζαντιναι έπιγραφαι Γορτυνίας με·9’ υπομνημάτων, «νΐζαηίΐ^εΗΐ 

νΓεπιοηηΐΙί;», ΙΑ' (1904), σ· 63-72, 384-385- 

2) Προσθήκαι καΐ διορθώσεις είς τό ΡΙ^η εΐπεε Οοτριιε άετ ^τΐεοΐιίδοΐιεπ 

υΛιιηάοη άοδ Μίΐ1:ε1α1ΐ0Γ5 ιιηό άβΐ πειιετεη Ζεΐί;, «Βγζ. Ζ6^^ 

50ΐΐΓίίΐ», XV (1905), σ. 446 - 490- 

3) Ανέκδοτα βυζαντινά μολυβδόβουλλα, «4οαηια1 ΙπίοτηαΒοηαΙ ά Αγ- 

α1ιέο1οδ:ί6 Νιιιηίβπιαίΐςιιε», VIII (1907), σ. 49-54, X (1909), σ· 

335-336. XI (1911), σ- 1-24. 

4) Μνεϊαι τοΰ ’Άστρους κατά τούς μέσους αιώνας καΐ τά παρ’αυτό κάστρα. 

Τό τοπωνυμικόν “Άρια, « Βγζ, Ζεΐί;. », XVII {1908 ), σ. 92 " ^07- 

5) Τό « περί της κτίσεως τής Μονεμβασίας » χρονικόν. Αί πηγαΙ και ή ιστο¬ 

ρική σημαντικότης αύτοϋ, «Βυζαντίς», Α (1909), σ, 57-^105. 

6) Πεντήκοντα χριστιανικών καί βυζαντιακών επιγραφών νέαι αναγνώσεις, 

«Άρχαιολογ. Έφημερίς», 1911, σ. 177- 185, 245· 

7) Βυζαντινοί ζωγράφοι προ τής 'Αλώσεως. Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής 

βυζαντινής γραφικής, «Βυζαντίς», Β (1911-12), σ. 457-473. 

8) “Υπήρχε ]ιΐ5 ρΓΪπι&ε ποοίίδ παρά Βυζαντινοΐς; «Βί^ζ. Ζβίϊ. », XXI 

(1912), ο. 169- 186. . 
9) *0 κώδιξ τής ορθοδόξου Εκκλησίας "Ανδρου καΐ Σύρου, « V1ΖΒη1:1^δ1:1^ 

ντοιηεηπϊΐί », XX (1913), σ. 208-246. 

10) Κριτικά καΐ διορθωτικά είς βυζαντινά κείμενα, αύτόθι, σ. 58-69. 

11) Οί κτισται έν Σέρραις πύργου τής αύγούστης Ελένης, αύτόθι, σ. 

302-319. 
12) Γραφαΐ καΐ νέον τέμαχος τής ύπΐ τη άλώσει τής ΚΠόλεως μονοΰδιας 

τοΰ νομοφύλακος Ίωάννου διακόνου τοΰ Εύγενικοΰ κατά κώδικα τών 

Μετεώρων, αύτόθι, σ. 319-327. 

13) ΖϋΓ Βΐ&ΐΙΙο^Γ&ρΙιΐε άετ ΒγζειπΒηΐδοΙίθη ΤΕεπιεπ Ρείοροηηεε ηηά 

ΗεΙΙ&Β, αύτόθι, XXI (1914-1915), σ. 90-110, 192-235. 

14) Βεΐΐτα^ε ζατ Ι^ΪΓοΙιΙΐαΙιειι Οεο§ΓΓ&ρ1ιΪ0 Οτΐεοΐιεηίαηάδ ίπι ΜΐηεΙ&Βετ 

ιιηά ϊιι άεΓ η6ηεΓειι Ζεΐΐ, « Οιΐεπε ΟΙΐΓίεΐΐ^ηιΐδ », νεα σειρά, τ. V 

(1915). σ. 238-278. 
15) ΡΓθ5ορο&Γ&ρ1ιΪ5οΒε5, Η3^ΐο§:Γαρ5Ϊ5α1ιε5 αηά Κιιπ5ί§·65θ1ιιο1ιΐ1ί0ΐΐ65 

ίΐ50Γ άεη ΒΙ. Βεεε^ηοη, άεη ΜείΓοροΙΐΐιεη νοη (1 1540), 

« Βγζ. - Νεα^Γ. ΙαΙΐΓ. », IV (1923), σ. 351-400. 

16) δαΓ ηαείςιιεε ένεαίιέε ΞΐιΙΪΓα^αηΐΗ όε Ια Μέίτοροίε άε Ττέ^ϊζοικΙε, 

« ΒγζΗηίΐοπ », I (1924), σ. 117-137. 

17) Λέων-Μανουήλ Μάκρος, επίσκοπος Βελλάς.Καλοσπίτης, μητροπολί¬ 

της Λαρίσης. — Χρυσοβέργης, μητροπολίτης Κορίνθου, ΕΕΒΣ, Β' 

( 1925), σ, 122-148. 

18) Αί επιδρομαι τών Βουλγάρων υπό τόν τζάρον Συμεών και τά σχετικά 
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σχόλια τοϋ Άρέΰα Καισαρείας, «Ελληνικά», Α'{1928), σ. 337-370. 

19) Αι πασχαλιαι επιγραφαί του 'Αγίου Δημητοίου Θεσσαλονίκης και δ 

μητροπολίτης αυτής Ισίδωρος δ Γλαβάς {Ι1396), « Βγζ. - Νεα^Γ. 

Ιώτ. », VIII (1928-1929), σ. 140-160. 

20) Έ'ιη νετίζαηηίεΓ ϋοΓίηαπιε ίπ άετ ΟΙίΓοηΐΙε άεε ΟεοΓ^ΐοδ ΡίΐΓ&ηίζθβ, 

αυτόθι, σ. 261 - 265. 

21) Ο Ελκομενος Χρίστος τής Μονεμβασιας μετά παρεκβάσεων περί τής 

αυτόθι Παναγίας τής Χρυσαφιτίσσης, αυτόθι, X {1932 - 1933), σ. 

199-262. 

22) Ή μονή του οσίου Αουκα του Στειριώτου και ή εκκλησιαστική κοινό- 

της τής Παναγίας τής Ναυπακτιωτίσσης, δ “Ιωάννης Άπόκαυκος καί 

Κυριάκός δ εξ “Αγκώνος, αυτόθι. XI (1934-1935), σ. 179-192δ. 

23) Περί τοϋ ιστορημένου χρησμολογίου τής Κρατικής Βιβλιοθήκης τοϋ 

Βερολίνου καί τοϋ θρυλου τοϋ Μαρμαρωμενου Βασιλιά, αυτόθι, ΧΠΙ 
( 1936-1937), σ. 203·244μς·'. 

24) Νΐΐίοάοηιοδ ειιΐ3 Βε^ΕάΘΪμ, τνβΐΐαηά ΒΪ3θΗο£ νοη ΗβΙοδ, 

αυτόθι, σελ. 67-80. 

25) Άντιβολαΐ βυζαντινών κειμένων, ΕΕΒ2, ΙΔ' (1938 ), σ. 331*341. 

26) - Μ&^τείΓα (Ζη ΗΐδΓοΙιΙββ’ δγπβοάεπιοδ 645,12), « Βγζ. Νβϋβη 

Μγ. », XV ( 1938 - 1939), σ. 196-209, XVII (1944), σ. 50-52. 

27) Ζαηι ΒεποΗΐ άεδ Ιν. 01ια1ΐ£θ1ίοπ(1}^1ί3 ίί56Γ ά6π Ε6ΐάζα§τ Ματμάδ Π 
8;68:6η ΜοΓοα, αυτόθι, σ. 234-241. 

28 ) ΟοΓραβ άετ §:γΪ6οΙιΪ3ο1ι - οΗΓίβίΗοΙίβη ΙιΐδοΙιΓίίΙβη νοη ΗβΙειδ, τόμ. Α', 

ΑίΙιοπ 1940, σσ. 128. 

29) Τό « μεγάλο ρεμπελιό » τής Σμύρνης κατά νεωτάτας Ιρεΰνας, «Μικρα¬ 

σιατικά Χρονικά », Δ' (1948 ), 411 -422. 

’Άλλας άναγραφάς βλ- εν ΕΕΒ2, ΙΘ' (1949 ), σ. 363, Κ' (1950), σ. 360, 

ΚΒ' (1952), σ. 349 κλπ. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι-Άρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

Τήν 23ην Αΰγοΰστου 1958 άπέθανεν εν Άθήναις δ καθηγητής τής 

Γενικής Εκκλησιαστικής “Ιστορίας εις τήν Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπι¬ 

στημίου Αθηνών, “Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Στεφανίδης. 

'Ο έκλιπών καθηγητής εγεννήθη τό 1878 έν Μυτιλήνη, δπου ελαβε καΐ 

την πρωτην αυτοΰ εγκύκλιον μόρφωσιν. Εισήχθη ακολούθως εις τήν Θεολο¬ 

γικήν Σχολήν Χάλκης, έξ ής άπεφοίτησε τό 1903, τό ϊδιον δέ έτος διωρίσθη 

καθηγητης εις τό Ζαππειον Παρθεναγωγεϊον ’Αδριανουπόλεως. Εις τήν 
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νέαν το„ αύτήν «έσ,ν δ νεαρός Βασ. Στεφανίδης είχε τήν ευχαερεαν να ερεη- 

νηαη τήν πλοτισίαν βεβλιοβήχην τοϋ Γτ,μνασίου -Αδρεανοηπολεως. »ί™ς δε 

τών Ιρετ,νών τον ΐετήρξεν, έχτός δ)Λων μεχροτέρεον έργασεών, ή χατα το 190ο 

χα'ε 1907 δημοαεεοθεΐαα περεγραφή 152 άγνωστων εως τότε χωδεχων. Ιο 

1908, άφοϊ ήδη είχε χεεροτονηθή βΙς δεάχονον, μετέβη ως υποτροφος τοο 

Ζϋονο’αφείοιι κληροδοτήματος ε’ες Γερμανίαν, δποσ καρέμε^εν επε τετραετεαν 

σηοηδοίζων 8ν Ίένη, Βερολίνερ χα'ε ·Αεδελβέργτι, ΐπδ του Πανεπε^^στημεου της 

όποιας άνηγορεΰβη τό 1912 Δεδάχτωρ τής Φελοσοφεας δια της διατριβής 

τον «Ώίβ ΒίοΠμηκ νοη ΡΙαΙοη’ε ΡοΗΐίΙτοε ζη εειηοΓ Ροΐιίοια ηηδ δεη 

Νοιηοί». , ίτ 
ΈπανΕλθών τό αϋτό έτος διωρίσθη καθηγητής της Εκκλησ. Ιστορίας 

είς τήν Θεολογεχήν Σχολήν Χάλχης, ΰέσεν τήν όποιαν έχράτησβ μεχΡί· του 

1922. Κατά τήν δεκαετίαν αϋτήν 0 Βασ. Στεφανίδης, ζων εις το περιβάλλον 

τής Κωνσταντινουπόλεως χα'ε Ιχων είς τήν δεάθεσίν του πολυτίμους χαε^άνε- 

Εαντλήτους ίστορεκάς πηγάς, Ιπεδόθη είς τήν μελέτην τής ίστορεας του Οεχου- 

μενεχοϋ Πατριαρχείου, καρπός τής όποιας ΰπήρξε κυρίως δ εν Κωνσταντε 

νουπόλει τό 1921 δημοσιευτείς τόμος δπό τόν τίτλον « Συμβολαε είς τήν_ Εκκλ. 

•Ιστορίαν καΐ τό Έκκλησ. Δίκαιον». Τό βεβλίον του επηνεθη διά την επι¬ 

στημονικήν του αυστηρότητα καΐ άκρίβεεαν χα'ε υπό ήμετέρων και υπό ξένων 

Ιστορικών, έν οίς δ Κ. Η&356 και Α. Ρμΐιηΐεη. ^ , , ,, , 
Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν και τήν άκολουθήσασαν §ν 

Κωνσταντινουπόϊνει άναστάτωσιν. δ Βασ. Στεφανίδης έγκατεσταθη εν Αθ^ 

ναις δπου τήν 11^^ Ιουνίου 1924 εξελέγη παμψηφεί υπο της Θεολογικης 
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών τακτικός καθηγητής της Γενικής 

Έκκλησ. Ιστορίας, διαδεχθείς είς τήν έδραν τόν άείμνηστον Χρυσόστομον 

Παπαδόπουλον. Έκτοτε έδίδαξε τό μάθημά του άνελλιπως μέχρι του 1949. 

δπότε κατελήφθη υπό τοϋ δρίου ηλικίας. ^ ^ 
Ή εΤκοσιπενταετής περίοδος τής έν τφ ΠανεπιστημίΦ^ Αθηνών διδα- 

σκαλίας ίπήρξεν άπό άπόψεως συγγραφικής έξαιρετικως αποδοτική. ^ ξια 

Ιδιαιτέρας σημεεώσεως είναι ή κατά τό 1940 δημοσεευθεϊσα πραγματεία του 
« Οίε νϊδίοηβη ΚοηδΙαηΙίηε 065 Οτοδδεη», δι’ ης ελαβε μέρος εις την 

μεταξύ τοϋ Οτέ^οίΓε χα'ε ΒίεΙκηιμηη περί τών δραμάτων τού Μ. Κωνσταν. 

τίν.™ διεξαγομένην συζήτησεν, είσηγηθε'ες πρωτοτύπους άπόψεες. ]0 

κατ’ εξοχήν έργον τοϋ αειμνήστου καΰηγητοϋ είναι η δημοσεευθεϊσα το 1948 

«■Εκκλησιαστική -Ιστορία», προϊόν, ώς ό’ίδεος έν^τφ προλογφ^ γράφει, 

μακράς διδασκαλίας και πολυετών μελετών. Πράγματι η εκδοσις της Εκκ ,ησ. 

•Ιστορίας τοϋ Βασ. Στεφανίδου Ιχαιρετίσθη ως έπιστημονικον γεγονος 

κα'ι διότι ίλλειπε μέ-χρι τότε παρ’ ήμϊν σύγγραμμα Έκκλησ. 'Ιστοριας συγ- 

χρονισμένον και εΰχρηστον καΐ διά τάς άρετάς αΐ όποΐαι χαρακτηρίζουν το 

βιβλίον καθ’ Ιοιυτό, ήτοι σαφήνειαν, βραχυλογίαν, έξικνουμενην συχνά εις 

ΕΠΕΤΗΡΙΒ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΠβΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 
30 
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κλασσικήν επιγραμματικότητα, ακρίβειαν, βα-θεϊαν των πηγών γνωσιν, επαρκή 

χρήσιν τής βιβλιογραφίας, κυρίως γερμανικής, εστιν δ’ οτε καΐ λεπτότατον 

χιούμορ. Και μετά τήν εκδοσιν του συνθετικού αυτοΰ έργου του δ έχλιπών 

καθηγητής συνέχισε γραφών και δημοσιέΰων μέχρι σχεδόν τής εποχής του 

θανάτου του. Σημειώνω τάς έπομένας εργασίας του, μή συμπεριλαμβανομέ- 

νας ή ως ανεκδότους άναφερομένας εις τον έν τέλει τής Έκκλησ. Ιστορίας 

( σ. 814-15) υπάρχοντα κατάλογον των έργων του : « 'Ιστορία των επισκα- 

πικών τίτλων », Θεολογία, τ. 23 ( 1952 ), σ. 169 -190καί 342 - 366.« Συμπλη¬ 

ρωματική διαφώτισις των πατριαρχικών τίτλων», αυτόθι, τ. 24 (1953), σ. 

169- 173. «Ό ακραίος σταθμός τής έξελίξεως των σχέσεων εκκλησίας και 

πολιτείας του Βυζαντίου και τά άμεσα αποτελέσματα αυτοΰ, {1416-1439)», 

Επ. Έτ. Βυζ. Σπ., τ. 23 (1953 ) σ. 27 - 40- * Ή εις Κωνσταντινοΰπολιν μετά- 

βασις του Ρώμης ’Ιωάννου του Α' (525-526)», αυτόθι, τ. 24 (1954), σ. 

22-36. «Τά δρια τής Ικκλησιαστικής νομοθεσίας των Βυζ, αυτοκρατόρων», 

αυτόθι, τ. 25 (1955), σ. 12-27. « Τστορικαι διορθώσεις είς τήν Έκκλησ. 

Τστορίαν του Σωκράτους», αΰτόθι, τ. 26 (1956), σ. 57-129. 

*Ως Ιπιστήμων δ Βασίλειος Στεφανίδης ΰπήρξε νηφάλιος Ιστορικός, 

ξένος Ινθουσιασμών ή προκαταλήψεων, μή δεχόμενος Ιν τή ίστορίφ σκοπόν 

άλλον ή τήν διακρίβωσιν τής άληθείας (διέστελλε συχνά τό έργον του άπολο- 

γητοΰ και δογματικού άπό τό έργον του ιστορικοί), ώς άνθρωπος δέ σεμνός, 

δλιγόλογος, συγκεντρωμένος είς έαυτόν, άποφεΰγων τον θόρυβον των πολλών 

καΐ παν β,τι ήδΰνατο νά τον άποσπάση των σκέψεων καΐ των διαφερόντων του. 

Αίωνία ή μνήμη αυτοΰ. 

X. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 

ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΑΑΚΙ 

Τήν 26'Ί'' του παρελθόντος Ιουλίου κατόπιν μακράς άσθενείας άπέθανε 

μία εξαίρετος γυναίκα καΐ επιστήμων, ή γνωστή εις τους αρχαιολογικούς 

κύκλους τής Ελλάδος και του εξωτερικού "Αννα “Αποστολάκι. 

Οΐ άνθρωποι τής Πλατείας Μοναστηρακίου ενθυμούνται μετ’ αγάπης 

τήν σεβαστήν κυρίαν, ή οποία έπΙ τριάκοντα και πλέον έ'τη άνήρχετο τάς 

γραφικάς βαθμίδας τού Τζαμιού, όπου εστεγάζετο δ γραφικός της κόσμος, 

τό γνωστόν Εθνικόν Μουσεϊον των Κοσμητικών Τεχνών. Διότι από τής 

ίδρύσεως αυτού μέχρι τού 1953, οπότε άπεμακρΰνθη τής υπηρεσίας λόγφ 

ορίου ήλικίας, ή "Αννα ’Αποστολάκι υπήρξε κυριολεκτικώς ή ψυχή του. 

Ή "Αννα ’Αποστολάκι έγεννήθη εις Ρέθυμνον τό 1880. ’Αφού ήκουσε 

τά μαθήματα τής στοιχειώδους καΐ μέσης έκπαιδεΰσεως εις τά σχολεία τής 

Ιδιαιτέρας της πατρίδας, συνεπλήρωσε τάς σπουδάς της εις τό Διδασκαλεΐον 

Αθηνών, μετά ταΰτα δέ επιστρέψασα εδίδαξεν εΐς Κρητην επί τι χρονικόν 

διάστημα ώς διδασκάλισσα. Τό 1904 έπανελθούσα εΐς Αθήνας ενεγράφη είς 

τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου, δπου ηύτΰχησε νά άκοΰση τήν 

διδασκαλίαν τών Τσούντα, Χατζιδάκι, Πολίτου καί Λάμπρου.^ 

“Εκτοτε ή "Αννα 'Αποστολάκι, μέ τον διακρίνοντα τούς ανθρώπους τής 

νήσου της ήρωϊσμόν, έταξε μοναδικόν τού βίου της σκοπόν τήν επιστήμην. 

Διότι έχρειάζετο πραγματικός ήρωϊσμός διά τοιοΰτον εγχείρημα εις εποχήν 

κατά τήν οποίαν τά πρώτα κηρύγματα τής χειραφετήσεως εξέθεταν τήν 

γυναίκα είς τήν ανδρικήν άντίδρασιν και τό σκώμμα. 

Έν τούτοις ή "Αννα ’Αποστολάκι μέ τήν επίμονον εΐς τό ιδανικόν της 
προσήλωσιν καί τό έξαίρετον ήθος της κατώρθωσεν δχι μόνον νά Ιπιτύχη, 

άλλα και νά Ιπιβληθή. ^ ^ , , „ 
Τό 1924 προσλαμβάνεται ώς βοηθός τού Διευθυντοΰ τού κατα το έτος 

1918 ύπό τού άειμνήστου Γ. Δροσίνη ΐδρυθέντος Εθνικού Μουσείου των 

Κοσμητικών Τεχνών, είς τό όποιον παρέμεινε μέχρι τής Ικ τής υπηρεσίας 

άπομακρύνσεώς της. Κατ' άρχάς ώς άμισθος βοηθός, βραδύτερον ώς έμμι¬ 

σθος Ιπιμελήτρια και από τού 1935 ώς μόνιμος Διευθύντρια ή "Αννα ’Απο- 

στολάκι άνεζήτησε και άνεύρεν εΐς τό έργον τό όποιον τής άνετέθη χό μέσον 

έκφράσεως τής Ιξαιρέτου προσωπικότητός της. Μετ’ αύταπαρνήσεως άσυνη- 

θουςεϊςτήν υπαλληλικήν ιδιότητα, διαθέτουσα πολλάκις καΐ αύτόν τόν μισθόν 

της διά τήν έξυπηρέτησιν τών άναγκών τού νεοσυστάτου Μουσείου, εΙργάσθη 

δραστηρίως διά τήν ταξινόμησιν, τήν συντήρησιν καΐ τόν πλουτισμόν αυτού, 

εις τρόπον ώστε σήμερον δυνάμεθα νά εϊπωμεν δη τό Μουσεϊον τών Κοσμη¬ 

τικών Τεχνών εις εκείνην δφείλει τήν υπαρξίν του. 
Κατά τήν διάρκειαν τού ύπερτριακονταετοϋς επιστημονικού αυτής βίου 

ή "Αννα ’Αποστολάκι κατένειμε τήν δραστηριότητα της εΐς δύο κυρίως τομείς : 

Τήν έρευναν τής κοπτικής υφαντουργίας άφ’ ενός, καΐ τήν αγάπην προς τήν 

λαϊκήν τέχνην τής ιδιαιτέρας της πατρίδος άφ’ ετέρου. Προϊόν τής^πρώτης 

θύτης ροπής υπήρξαν αϊ περί τήν κοπτικήν υφαντικήν μελέται της, αι οποιαι 

τήν κατέστησαν μοναδικήν διά τήν χώραν μας εμπειρογνώμονα τής κοπτικής 

τέχνης τού ύφαινειν, τής δέ δευτέρας ή ωραία συλλογή τών κρητικών κεντη¬ 

μάτων και υφαντών τού Εθνικού Μουσείου τών Κοσμητικών Τεχνών, ώς και 

ιδιαιτέρα περί τής κρητικής κεντητικής μελέτη, τήν οποίαν δυστυχώς, προλα- 

βόντος τού θανάτου, άφήκεν ημιτελή και ανέκδοτον. ^ ^ ^ 

Διά τήν πλουσίαν αυτής συγγραφικήν δραστηριότητα, διά ^ήν εν γενει 

συμβολήν της εΐς τήν πρόοδον τής αρχαιολογικής επιστήμης, ή’Ακαδημία 

Αθηνών έβράβευσε κατά τά τελευταία έτη τήν σοφήν γυναίκα καΐ ή βράβευ- 

σις αύτη ομοϋ μετά τού διδακτορικού διπλώματος, τό όποιον ήδη από του 

1937 τής είχεν άπονείμει ή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
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υπήρξαν δυο ανταξιαι τής προσφοράς της διακρίσεις, αί δποϊαι εκόσμησαν 
τον απεριττον, ελεγον ασκητικόν, αυτής βίον. 

Ο θανατος τής ’Άννης Άποστολακι αποτελεί πραγματικήν απώλειαν 

δια την αρχαιολογίαν. Παραμένει όμως τό εργον της λαμπρόν παράδειγμα 

εργατικοτητος και επιστημονικής ευσυνειδησίας δι’ ήμάς τούς νεωτέρους. 

Δημοσιεύματα ’Άννης Άποστολάκι: 

1) Τα Κοπτικα υφασματα του Ιν Άθήναις Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών 
(Άθήναι 1935). 

2) Εικών τού Άράτου επί υφάσματος (Άθήναι 1938). 

3) Η Κερυνϊτις ελαφος επι κοπτικοΰ υφάσματος (Άνατ. εκ τού πανηγύρι* 

κοϋ τόμου τής Άρχαιολ. Εφημερίδας, Άθήναι 1938 ). 

4) Λασια και τα εχοντα σχετικόν σχηματισμόν έν τοϊς μνημείοις πτυχωτά 

και στρεπτά υφασματα {Άνατ. εκ του Τ' τόμ. τής Έπετ. τής Φιλοσ- 

2χολής, Μνημόσυνον Ν. Γ. Παπαδάκι, Θεσσαλονίκη 1948). 

5) Διόνυσός Δενδριτης {Άνατ. Ικ τής Αρχαιολογικής Έφημερίδος 1942* 

1944, Άθήναι 1948). 

6) Κατοπτριζομένη {Άνατ- εκ τοϋ Β^ζαηϋΐηε ΙηδΗίαέο Ιηο. ΒοδΙοπ 1950). 

7) Μιθραϊκή πομπή (Άνατ. §κ τής Άρχαιολ. Έφημερίδος 1950-1951, 

Άθήναι 1951). 

8 ) Βαφική, βαφικαί ύλαι καΐ χρήσις αυτών ( Άνατ. Ικ τής Λαογραφίας, τόμ. 

ΙΔ', Άθήναι 1952). 

9) Χοροί ΙπΙ υφασμάτων Ιξ Αίγυπτιακών τάφων (Φιλολογική Πρωτοχρο¬ 

νιά 1953, σελ. 1*6). 

10) Προσευχόμενοι υπό άψΐδα Ιπι βήλου (Άνατ. εκ του ΚΓ' τόμ. τής 

Επετ. τής Εταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, « Κανίσκιον Φαίδωνι I. Κου* 

κουλέ», Άθήναι 1953). 

11) Σασσανιδικον κυνήγιον (Άνατ. εκ του τόμου « Γέρας Αντωνίου Κερα- 

μοπουλλου », εκδ. τής Εταιρ. Μακεδονικάίν Σπουδών, Άθήναι 1953). 

12) Δυο «σημεία» με θρησκευτικά θέματα εκ τού Μουσείου Μπενάκη 

( Ανατ. εκ του εις μνήμην Γ. Π. Οικονόμου τόμου, τής Άρχαιολ. 

Εταιρείας, Άθήναι 1954). 

13) Κεντήματα μαλλινα 4ον - 9ον αιώνας εξ Αιγυπτιακών τάφων (’Αθήναι 
1956). 

ΠΟΠΗ ΖΩΡΑ 

Διευθύντρια τού Έθνικοΰ Μουσείου 
τών Κοσμητικών Τεχνών 

βιβλιοκριςιαι 

Νικολάου Β. Τωμαδάκη, 6.Φ., τακτικόν κα&ηγητον τηζ Βυζαντινής 

Φιλολογίας τον Άϋ-ήνησι Πανεπιστημίου, Εισαγωγή είς την Βυζαντι- 

νήν Φιλολογίαν. Τόμος Α', τεύχος Β', εκδοσις δευτέρα. Μέρος τρίτον 

Βυζαντινή ποίησις). ^Α&ήναι 1958, σελ. 159-366, 8ον μεγα, 

*0 καθηγητής τής Βυζαντινής Φιλολογίας εν τφ Πανεπιστημίφ Αθη¬ 

νών Νικ. Β. Τωμαδάκης, Ιπανεκδίδων τήν τφ 1952 το πρώτον εκδοθεΐσαν 

Εισαγωγήν αύχοΰ είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, εφερεν ηδη εις το φώς τής 

δημοσιότητας τό δεύτερον τεύχος τοΰ Α' τόμου, διαλαμβάνον περί τής Βυζαν¬ 

τινής Ποιήσεως. 'Ως Ιν τφ προλόγφ τοΰ τεύχους τούτου 6 συγγραφευς σημειοΐ, 

τό σύγγραμμα αΰτοΰ κυκλοφορείται «Ιπαρκώς συγχρονισμένον, Ιπηυξημένον 

καΐ βελτιωμένον » πρός χρήσιν τών άκροατών του (φοιτητών) καΐ κατατο- 

πισίν των ΙπΙ τοΰ θέματος τής ?ιθγίας Βυζαντινής ποιήσεως. Ουχ ήττον τό 

βιβλίον είναι χρήσιμον είς πάντα ?ωγιον και δή καΐ κληρικόν καΐ περί τά 

(ερά κσΐ εκκλησιαστικά γράμματα άσχολούμενον, ώς Ικ τής πρωτοτύπου Ιν 

αύτφ διαπραγματεύσεως πολλών ΙπΙ μέρους σημείων τής Βυζαντινής Ποιή- 

σεως χαΐ δή και τής Εκκλησιαστικής Ύμνογραφίας καΐ Ικ τής Ιν αΰτφ συνα¬ 

γωγής τής πλούσιας επί τοΰ θέματος βιίίλιογραφίας, εΐ καΐ δ σ. δηλοΐ, δτι 

θά ήδύνατο νά Ιπεκτείνη τήν ΰλην διπλασιάζων τουλάχιστον αυτήν. Το 

βιβλίον προσφωνείται είς τον καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου, διδάσκαλον καΐ 

συμπολίτην τοΰ σ. Ίωάννην Καλιτσουνάκην, Ιπι τη όγδοηκονταετηρίδι αύτοΰ, 

συγκλείεται δέ διά πίνακος κυρίων ονομάτων τών είς άμφότερα τα τεύχη τοΰ 

Α' τόμου, κεχωρισμένως δέ τών Ιλληνικών και τών ξένων (σσ. 346-359), 

διά πίνακος λέξεων καΐ πραγμάτων (σσ. 359 · 363) καΐ τέλος διά πινακος 

περιεχομένων τοΰ Α' τόμου (σσ. 364-366). Το μετά χεϊρας τεΰχος αποτε¬ 

λεί τό τρίτον Μέρος τής Εισαγωγής είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, διαλαμ- 

βάνον, ώς έδηλώθη, περί τής Βυζαντινής Ποιήσεως καΐ διαιρουμενον εις τρία 

Τμήματα. Έν τφ πρώτφ Τμήματι ο σ. διαπραγματεύεται τό θέμα « Θρη¬ 

σκευτική καΐ λειτουργική ποίησις» είς έξ κεφάλαια, εν οις επι μέρους εξετά¬ 

ζει* α') εάν υπήρξε ποίησις είς τό Βυζάντιον, β ) τήν διακρισιν εκκλησια¬ 

στικής καί θρησκευτικής ποιήσεως, γ') τήν θρησκευτικήν ποίησιν, δ') τό 

ιερόν επίγραμμα, ε') τήν ύμνογραφίαν καΐ ς ) τούς ποιητάς καΐ επιγραμ¬ 

ματοποιούς. *Εν τφ δευτέρφ Τμήματι διαπραγματεύεται το θέμα «Ιο πρό¬ 

βλημα Ρωμανός» είς εννέα κεφάλαια, εν οϊς επι μέρους εξετάζει* α') γενικά 
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περί Ρωμανού τοϋ^Μελφδοΰ πα'ι τήν βιβλιογραφίαν, β') βιογραφιχά περί 

Ρ. τοΰ Μ., γ ) το εργον τοϋ Ρ. τοΰ Μ., δ*) την τεχνικήν των ύμνων Ρ. 

του Μ., ε') θέματα, πηγάς και θεολογίαν τού έργου Ρ. τού Μ., ^') τον 

Ρωμανόν και τό Θέατρον, ζ') τον εσωτερικόν διάλογον των ύμνων, η') 

περί τοΰ Ακαθίστου "Υμνου και τοΰ Ρωμανού και θ') προβλήματα προκΰ- 

πτοντα κατά την εκδοσιν των έργων τοϋ Ρωμανού. Τέλος έν τφ τρίτιρ Τμή- 

ματι διαπραγματεύεται τό θέμα « Ή μορφή και τό θέμα » εις τρία κεφά¬ 

λαια, εν οΐς έπ'ι μέρους είετάζει' α') τό θέμα και τήν γλώσσαν, β') τήν ρυ- 

θμοτονικήν και τό μέλος και γ') τό περιεχόμενον και καταξίωσιν τής βυζαν¬ 

τινής και δή και τής εκκλησιαστικής λειτουργικής ποιήσεως. Έκ των τριών 

τούτων Τμημάτων, ώς φαίνεται και έκ τής εις κεφάλαια διαιρέσεως τής ύλης, 

τό δεύτερον, άφορών εις τον Ρωμανόν καί το εργον αυτού, είναι τό εκτενέ- 

στερον (σσ. 227 - 308 ), περιέχον νέον υλικόν, κατόπιν τής κριτικής καί 

εκδοτικής εργασίας {«Ή άθηναϊκή εκδοσις». σ. 303) τού σ. καί τής περί 
αυτόν όμάδος φιλολόγων και φοιτητών, μαθητών αυτού 

Ταϋτα ώς πρός τό περιεχόμενον τοϋ μετά χεΐρας τεύχους, έν τφ όποίφ 

βλέπει ό άναγνώστης τήν πληθύν και τήν σπουδαιότητα των ζητημάτων, τά 

όποια Ιξετάζει 0 σ. κινούμενος εντός περιοχής, ήτις παρά τήν πλουσιαν 

βιβλιογραφίαν, άπό Ιλληνικής επιστημονικής πλευράς καί εκκλησιαστικής λει¬ 

τουργικής τοποθετήσεως μάλλον πρέπει νά θεωρήται εν πολλοϊς άνερεύνητος. 

Φυσικόν είναι δτι ο! ξένοι καί δή και οί κλασσικοί φιλόλογοι δέν διαθέτουν 

τάς άναγκαίας^καί άπαραιτήτους προϋποθέσεις διά μίαν τοιαύτην έργασίαν, 

έφ^ δσον κινούνται έξω τής όρθοδόξου Ικκλησιαστικής παραδόσεως, ήτιςδσφ 

καί 3ν είναι άσαφής και δέν δύναται πάντοτε νά τεθή ώς άσφαλής βάσις 

έπιστημονικής έργασίας, έν τούτοις ώς μακρυνή λειτουργική, αγιολογική καΐ 

συναξαριακη απηχησις διανοιγει πολλάκις δρόμον εϊς τον έμφορούμενον ύπο 

τού πνεύματος τής ορθοδόξου λατρείας μελετητήν. Διότι δ μέγας όγκος τής 

Βυζαντινής Ποιήσεως είναι ποίησις όχι απλώς θρησκευτική ούτε καν Ικκλη- 

σιαστική. αλλά λειτουργική, Κοντάκια, Κανόνες, Ιδιόμελα, Προσόμοια, τά 

όποια έψάλλοντο έν τή Έκκλησίφ, ό'σα δέ εκ τούτων συμπεριελήφθησαν εις 

τάς εντύπους εκδόσεις τών λειτουργικών βιβλίων εξακολουθούν νά φάλλων- 

ται. Ως χαρακτηριστικώς λέγει ό σ. έν κατακλεΐδι τοΰ βιβλίου (σσ. 340 - 341), 

τα ιερά κείμενα, άποτελοϋντα εκκλησιαστικήν καί εθνικήν κληρονομιάν μας 

είναι «τόσον ιδικά μας, όσον καί τό αίμα μας». Εντός λοιπόν τής περιοχής 

ταύτης, τοΰ κόσμου τής ορθοδόξου πίστεως καί τής εκκλησιαστικής λειτουρ¬ 

γικής τάξεως, 0 σ. κινείται εύχερώς, όχι μόνον ώς Έλλην φιλό?α)γος αλλά καί 

ώς χριστιανός ορθόδοξος. Παρά τήν έν σ. 331 τού μετά χεΐρας τεύχους 

^ Έξεδόθησαν ήδη τρεις ογκώδεις τόμοι καί ετοιμάζεται ό τέταρτος. Ιν οΐς 

και ύμνοι τοΰ Ρωμανού τό πρώτον έκδιδόμενοι. Βλ. σ. 306, ύποσ. 
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αύστηράν αύτοΰ περί τών μοναχών κρίσιν, έχει μίαν θγιά μοναστικήν διαθε- 

σιν καί είναι αύτη άκριβώς, ήης όχι άπλώς γέννα είς τον επιστήμονα φιλό¬ 

λογον διαφέρον πρός τό άντικείμενον τής μελέτης του, ^άλλα και εμπνεει 

ευλαβή αγάπην πρός τήν κληρονομιάν τής φυλής του και τής Εκκλησίας του. 

Οί ξένοι πο?.ύ ολίγα δύνανται νά εννοήσουν και καταλάβουν περί τής ελλη¬ 

νικής εκκλησιαστικής ποιήσεως και ύμνογραφίας, άναλυοντες τό γραμμα των 

κειαένων καΐ συλλέγοντες ψήγματα μαρτυριών έξω τής Εκκλησίας και τής 

θείας Λατρείας, πολλάκις δέ πολύ όλιγώτερα εξ όσων δύναται να γνωριζη 

είς άπλούς μοναχός καί εις ψάλτης. Διά τούτο παρά τήν άξιέπαινον και 

σεβαστήν εργασίαν των οΐ ξένοι περιπίπτουν καί εις μεγάλα σφαλματα,^ είτε 

έκ προκαταλήψεως είτε έκ κακής μεθόδου τήν θποίαν ακολουθούν έν τή εργα- 

σίφ των καί πάντως διότι δέν ζούν τόν κόσμον τής όρθοδόξου έκκλησιαστι- 

κής παραδόσεως. Δέν είναι άνευ σημασίας, δτι έκ τών περί τήν Βυζαντινήν 

Φιλολογίαν και Εκκλησιαστικήν Ύμνογραφίαν έν Εύρώπη ειδικώς άσχολη- 

θέντων καΐ άσχολουμένων ξένων φιλολόγων και μουσικολόγων ούδείς είναι 

δρθόδοξος, άλλ^ είτε ρωμαιοκαθολικοί είτε προτεστάνται, δυο δέ έκ τούτων 

ούδέ κάν χριστιανοί, δΧΚά έβραΧοι (Μαμε, ψ,εΐΐεεζ) . 

I Βλ. π.έ. σ. 30δ. Μανδηλαρά Β., Βιβλιοκρισία. ΕΕΒΣ ΚΖ' (^1957), σσ. 

410-416. Καί ήμετέραν ανέκδοτον άνακοίνωσιν έπΙ τής μουσικής τοΰ Ακάθιστου 

"Υμνου κατά τήν Ιχδοσιν Ε. λΥβΙΙβδΖ, γενομένην έν τή σειρφ τών έπιστημονικών 

άνακοινώοεων τοΰ έτους 1957 (22 Μαΐου ) τής Χριστιανικής ·Αρχαιολονικής Εται¬ 

ρείας. Έκ τής άνακοινώσεως ταύτης άποσπωμεν τά Ι|ής· « Λέν ήθελησα απλώς νά 

σας παρουσιάσω τήν άρχαίαν μουσικήν τοΰ Ακαθίστου "Υμνου, άλλ έκ ταύτης 

λαβών Αφορμήν νά ομιλήσω περί τής έπιστημονικής έργασιος και της αξίας των 

πορισμάτων είς τά όποια καταλήγουν οΐ ξένοι έρευνηταί τών περί την Βυζαντινήν 

Μουσικήν προβλημάτων. Τά επιχειρήματα, τά όποϊα προσεπάθησα να διατυπώσω 

κατά τής έπιστημονικής κυρίως μεθόδου τήν όποιαν ακολουθούν οι ξένοι,^ αντλων 

ταΰτα έκ τών Ιδίων αύτών λόγων, έχουν βεβαίως αξίαν μόνον αρνητικήν και πορρω 

απέχουν νά θέλουν καί νά δύνανται νά αποδείξουν παντελώς έσφαλμενην και άχρη¬ 

στον την πολυετή συστηματικήν έργασίαν τών ξένων, πολύ δε περισσότερόν 

τελέσουν γνώμονα καί στερεάν κρηπίδα πρός θεμελίωσιν ελληνικής σχολής. Αισθά¬ 

νομαι δέ τήν ανάγκην νά πιστεύω, ότι άκριβώς είς τόν τομέα τούτον πρεπει να 

Ιδρυθδ ελληνική σχολή, έπιστημονική δηλαδή κίνησις εν Έλλάδι και ύπο Ελλήνων, 

έπι τή βάσει ελληνικών ορθοδόξων προϋποθέσεων, δχι έκ πνεύματος μισαλλοδοξίας 

και σιοβινισμοΰ, άλλά διότι άκριβώς πρόκειται περί πεδίου έρεύνης, κειμένου εντός 

τής όρθοδόξου ελληνικής πρσγματικότητος... Εις τήν άρχαίαν Ακαδημίαν δεν 

είσήρχοντο οΐ αγεωμέτρητοι- είς τόν κόσμον τής παραδόσεως μας πως δύνανται να 

εΙσέλθουν οΐ Αμύητοι ; "Οταν εΙσέρχωνται, παραμένουν ξένοι έν μεσφ ξένου δι αυ- 

τσυς κόσμου· θεαταί άπλώς και δχι θεωροί, πολύ δέ όλιγώτερον μύστοι. Οταν δέν 

λογίζωνται -ψυχρώς, θαυμάζουν ϊσως, άλλά δέν εννοούν καί δέν ζοϋν τον κοσμον 

αύτόν, δτσν δέ επιχειρήσουν νά μάς τόν περιγράψουν καΐ τόν αναλύσουν, τότε τον 

παρουσιάζουν εις ήμας άγνώριστον. Είναι ένας κόσμος είς τά μέτρα τά Ιδικα των 

λατινικός ή προτεσταντικός, άλλ’ δχι ορθόδοξος, βυζαντινός, ελληνικός». 
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, V ^τής^πλευρας ταΰτης ή εργασία τοϋ καΟηγητοϋ Ν. Τωμαδάκη, 

εκτός τής ειδικής φιλολογικής σημασίας αυτής, εχει άξίαν γενικωτέραν εξ επό- 

ψεως εκκλησιαστικής και λειτουργιολογικής, οσον αφόρα εΐδικώτερον εις τήν 

Υμνογραφίαν. “Έχων τις δπ’ ό'ψει τήν ελληνικήν βιβλιογραφίαν έπί τοΰ 

ϋεματος, βί^πει δτι μετά τούς Άθαν. Παπαδοπούλαν - Κεραμέα, Σωφρ. 

Κυστρατιάδην, Άδαμ. Διαμαντόπουλον καΐ Έμμ. Παντελάκην ό προαγαγών 

εν Ελλάδι τάς περί τήν Εκκλησιαστικήν *Υμνογραφίαν σπουδάς είναι 6 συγ- 

γραφευς του υπό κρίσιν έργου \ Είναι αληθές δτι ή εργασία τοϋ περί τον 

σ. Φροντιστηρίου έπεκρί-δη 2, δλλ* είναι άξια σημειώσεως δσα 6 σ. γράφει 

εν σσ. 305 § ζ', 306, 307 περί τής Ιργασίας ταύτης, δτι δηλαδή αϋτη βαίνει 

βελτιουμενη και δτι^ήδη απεφασίσθη όπως άναθεωρηθή δ πρώτος τόμος, 

« δια να συγχρονισθή προς δλην τήν χειρόγραφον παράδοσιν». Τό από τής 

σ. 227 μέχρι σ. 308 τμήμα τοϋ μετά χεϊρας τεύχους είναι εργασία στηριζομενη 

κυρίως εΐς τήν άπό τοΰ 1951 άρξαμένην έκδοσιν των ρωμανικών ΰμνων. 

Αλλως τε πολλά εν τφ βιβλίφ θέματα δ σ. έχει εξετάσει Ιν ίδιαιτέραις μελέ· 

ταις και Ιχει δημοσιεύσει προγενεστέρωςΤό δέ τελευταϊον κεφάλαιον τοΰ 
βιβλίου { « Τό περιεχόμενον » ), ώς φαίνεται καί Ικ τής Ιλλείψεως ΰποσημειώ- 

σεων καί βιβλιογραφίας, άποτελεϊ πρωτότυπον μελέτην, ήν δ συγγραφεύς ώς 
φιλόλογος, ποιητής* καί κριτικός® επιχειρεί λίαν Ιπιτυχώς. 

Χωρίς νά θέλωμεν νά μειώσωμεν τήν άξίαν τοΰ έργου, θά έπρεπε νά 

ε^πωμεν περί τίνος Ιλλείψεως συμμετρίας ε!ς τά μέρη τής συγγραφής, τήν 

οποίαν άλλως τε δμολογεϊ καί δ σ. είς τον πρόλογον τοΰ μετά χείρας τεύχους. 

Φρονουμεν δτι καλώς Ιπεξετεινε τά εΐς τόν Ρωμανόν άφορώντα, εφειδωλεύθη 

δε υπέρ το δέον είς τά άλλα καί δή καί τά πρότερα τοΰ περί Ρωμανού μέρη, 

υυτω φοβουμεθα μήπως, παρά τόν σκοπόν τοΰ σ., οί άκροαταί αύτοϋ (φοι- 

τηιαι) καΐ άναγνώσται δέν κατατοπίζωνται πλήρως Ιπί τοΰ θέματος τής 

«παραμεληθεισης» λόγιας ποιήσεως τοΰ Βυζαντίου. Ή μεγάλη άγνοια, ήτις 

κρατεί περί τήν βυζαντινήν καί δή καί τήν εκκλησιαστικήν λειτουργικήν 
ποιησιν και τά συναφή πρός ταύτην ζητήματα, ού μόνον μεταξύ των εΐς 

1 Μέ τήν υμνογραφίαν ήσχολή^ησαν οί καθηγηταί της Θεολογικής Σχολής Π 
Τρεμπελας και Α. Φυτρακης. Δέν γίνεται λόγος περί των Έμμ. Πεζοποϋλου, I Λ 

ιαννουτσου και ει τίνος άλλου, οϊτινες παρέργως άσχολη^έντες έπί τοΰ «-έματος 
τουτου ηχολου&ησαν πεπλανημενην οδόν έν τχ^ έρεύνη των. Βλ. κριν. έργον. σ 324 

Γ"499 -δ^6^ Ρ^ζ«ρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ( 1920).’ 

^ Βλ. σσ. 306, 307 ύποσ. 

3 Βλ. σ. 308 ίποσ. 1, σ. 311 ΰποσ. 1, σ. 338 δποσ. 3 κτλ. 

^ Αποστολίδη ·Η. Ν., Ανθολογία, έκδ. τρίτη, σσ. 523 524 

Β', σ. 204.''“^“ ®·’ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, έκδ.'πρώτη, τόμ. 
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άλλους κύκΙςΟυς επιστημονικών καί φιλο?ιθγικών διαφερόντων άνηκόντων, 

άλλ’ ούχΙ σπανίως καί μεταξύ αυτών των έν τφ ίερφ κλήρφ καταλεγομενων 

καί εύμοιρούντων παιδείας τινός, γεννφ τήν ανάγκην λεπτομερούς και διεξο- 

δικής εξετάσεως και έκθέσεως τής ύλης καί δή καί εν βιβλίφ, δπερ θηρεύει 

σκοπούς διδακτικούς. Βεβαίως δέν παραβλέπεται ή εκ τής πενίας αδήριτος 

ανάγκη, είς τήν οποίαν ύπείκουν οί “Έλληνες επιστήμονες καί συγγραφείς, 

οΐτινες ύποχρεοΰνται νά μετρώσι τήν έκτασιν τών συγγραφών των ο'χι πρός 

τόν πήχυν τής επιστημοσύνης των, άλλα· πρός τό πενιχρόν των βαλαντιον, 

προ οφθαλμών έχοντες τήν απροθυμίαν τοΰ αναγνωστικού κοινού σήμερον 

περί τήν άπόκτησιν καί μελέτην τών καλών βιβλίων. 

Όρθώς δ σ. δέν αποδέχεται δτι έν τή βυζαντινή εκκλησιαστική ποιή¬ 

σει Ισχύει ή αρχή τής δήθεν ισοσυλλαβίας καί δμοτονίας {τούτο, ώς πληρο- 

φιορούμεθα Ιν τή έσχατιφ ημών, εγένετο επί τέλους δεκτόν καί εν τφ τελευ* 

ταίφ Βυζαντινολογικφ Συνεδρίφ Ιν Μονάχφ) καί δρθώς σχετίζει τήν στιχο¬ 

μετρίαν τών Ικκλησιαστικών ύμνων (Κοντακίων, Κανόνων, Πδιομελων, 

Αύτομέλων καί τών τούτοις Προσομοίων) πρός τήν μουσικήν αύτών ^ *Αλλά 

ή μουσική — « πρόβλημα Ικφεΰγον τής εξετάσεως τής παρούσης εισαγωγής » 

(σ. 322), διό καί Ιλλείπει ή πλουσία Ιπί τοΰ θέματος τούτου Ιλληνική καί 
ξένη βιβλιογραφία — είναι πρόβλημα γενικώτερον τών βυζαντινολογικών 

σπουδών, κατ* άλλους μέν λελυμένον, κατ’ άλλους δέ μή δεόμενον λύσεως, 

καθ* ήμάς δέ ούτε ύπό τών ξένων ούτε ύπό τών ήμετέρων λυθέν, παρά τήν 
Ικ μέρους εκείνων Ιπιστημονικήν δήθεν βεβαιότητα, Ικ μέρους δέ τούτων 

αφελή καυχησιολογίαν, οτι δήθεν δέν ύπάρχει πρόβλημα καί δτι πάντα δσα 

καί ώς ψάλλονται σήμερον εν τή Εκκλησία Ιψάλλοντο τά αυτά άπαραλλάκτως 

καί εν τοίς χρόνοις τοΰ Δαμασκηνού και πρότερον τούτου. 'Ο τρόπος διά τοΰ 

οποίου εξετάζεται τό ζήτημα από πλευράς ελληνικής είναι ώς επί τό πολύ 

ρητορικός καί εμπειρικός καί άρα ήκιστα επιστημονικός καί κριτικός. Πρέ¬ 

πει νά εϊμεθα πολύ επιφυλακτικοί σήμερον δταν δμιλώμεν περί βυζαντινής 

μουσικής εν τή Λατρείφ τών ελληνοφώνων ορθοδόξων Εκκλησιών, παρεκτός 

τών μελών εκείνων, περί ών σώζεται δ χαρακτηρισμός « μέλος άρχαΐον » και 

τών εν χή Είρμολογία διασωζομένων κατά τό μάλλον ή ήττον παλαιών με?.φ· 

διών. Αυτό τούτο τό ζήτημα τών οκτώ ήχων καί τής σχέσεως αύτών καί τής 

αναγωγής πρός τούς τρόπους τής αρχαίας ελληνικής μουσικής είναι έν επί 

μέρους άλυτον ζήτημα, γενικώς μέν άποδιδομένου τοΰ καθορισμού αύτών εις 

τήν κατά τήν παράδοσιν μουσικήν μεταρρύθμισιν ’Ιωάννου τοΰ Δαμασκηνού, 

ενδείξεων δμως τούτων ύπαρχουσών επί εκκλησιαστικών ύμνων παλαιοτέρας 

εποχής, ώς έπΙ παραδείγματι ΙπΙ τών Κοντακίων τοΰ Ρωμανού ^ 

1 Βλ. σσ. 302, 303, 304 § γ', ε', 325 -327, 329. 

* Βλ. τοϋ μετά χεϊρας τεύχους σσ. 198, 206, 298, 323. ΑΙ έπΙ τών Κοντακίων 
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Συναφές προς τό πρόβλημα της αγνοουμένης βυζαντινής Μουσικής είναι 

τό πρόβλημα της εν τη Έκκλησίςι έκτελέσεως (εάν άρμόζη 0 ορος, προκει* 

μενού περί ·θείας Λατρείας) των ρωμανικών ύμνων, το οποίον ·θίγει δ σ., 

όρθώς άπορρίπτων διαρρήδην την γνώμην περί δήθεν θεατρικού ;ΐ'αρακτή- 

ρος των Κοντακίων, ήτις μόνον εις άγνοιαν τής πράξεως τής ανατολικής 

Έκκ?ι.ησίας δυναται να στηρίζηται καί παραθεώρησιν του γεγονότος, δτι τά 

Κοντάκια είναι αγιολογικά κείμενα (σ. 303). Έν τοΰτοις τό πρόβλημα μένει 

καί ούτως οΰ μόνον την μουσικήν των Κοντακίων άγνοοΰμεν, άλλα και περί 

του τρόπου καθ’ δν ε·ψάλλοντο εν τή Έκκλησίςι δεν δυνάμεθα νά έχωμεν 

ακριβή γνώσιν^ Ό τρόπος καθ’ δν-ψάλλεται σήμερον εν τή Έκκλησίο: τό 

αγνώστου πατρότητας Κοντάκιον του Ακαθίστου "Υμνου δεν δυναται βεβαίως 

νά άποτελέση βάσιν προς λτίσιν του προβλήματος, δ'ταν μάλιστα υπάρχουν 

μουσικοί κώδικες εις τούς οποίους ε-δρίσκεται τονισμένου ολόκληρον τό Κον¬ 

τάκιον®. Νομίζομεν δτι Ιάν τεθή ώς βάσις, οπερ διά πολλ^ών έξωθεν και 

έσωθεν μαρτυριών πιστοΰται, δτι τό Βυζαντινόν Ικκλησιαστικόν ^σμα είναι 

κυρίως χορικόν, τής εκκλησίας «εν ΙνΙ στόματι καί μι§ καρδί«?» ΰμνοΰσης 

τόν Θεόν, παρέχεται άμυδρά τις άκτίς φωτός πρός διερευνησιν του σκοτεινού 

τοΰτου θέματος, δπερ κοινώς άπασχολεϊ τήν τε εκκλησιαστικήν Ύμνογρα- 

φίαν καί τήν Βυζαντινήν Μουσικήν®. 

Εις τόν δτρηρόν ερευνητήν τής Βυζαντινής Φιλολογίας καί είδικώτερον 

τής Βυζαντινής Ικκλησιαστικής καί λειτουργικής ποιήσεως εν τφ Πανεπιστη- 

μίφ Αθηνών, δημιουργήσαντα Σχολήν περί Ιαυτόν κατά τήν παράδοσιν 

παλαιοτέρων άκαδημαϊκών διδασκάλων, ήμέτερον δε έντιμον φίλον καί συνερ¬ 

γάτην* Νικόλαον Τωμαδάκην οφείλεται δίκαιος έπαινος καί εκ μέρους τής 

ενδείξεις δεν δύνσνται νά έχουν πάντοτε σημασίαν διά τήν Ιστορίαν τής βυζαντινής 
εκκλησιαστικής Μουσικής, εφ’ οσον είναι δυνατόν νά ετέάησαν έκ των ύστερων. 

^ Βλ. σσ. 200 ύποσ. 6, 205, 242, 266 ύποσ. 5, 6, 267, 294, 300 ύποσ. 1, 323. 

2 Βλ. σσ- 292 ύποσ. 360, 7. Καί σελ. 471, σημ. 1 χοΰ παρόντος. 

® Περί των έπΙ μέρους θεμάτων, τά όποια συγκροτούν πλήρη επιστημονικόν 
κλάδον έρεύνης καί μελέτης τής βυζαντινής εκκλησιαστικής Μουσικής βλ. Επισκό¬ 

που Ρωγών Διονυσίου Ψαριανού, Συμβολή είς τό ζήτημα τής ελληνικής 
εκκλησιαστικής ή βυζαντινής Μουσικής (θέσις τού ζητήματος), έν «Δίπτυχα τής 
*Ορθοδο|ίας», τόμοι Α' και Β', ’Αθήναι 1957, σσ. 154* 160, ένθα προσπαθοΰμεν 
νά θέσωμεν έπΙ επιστημονικών βάσεων τό ολον ζήτημα και νά όρίσωμεν τήν άκο- 

λουθητέαν οδόν εν τή από ελληνικής πλευράς καί κατά τάς ορθοδόξους έκκλησια- 

στικάς προϋποθέσεις σπουδή τής λεγομένης Βυζαντινής Μουσικής έν τή θείρ, Αο- 

τρείρ. τών ελληνοφώνων κυρίως ορθοδόξων Εκκλησιών. 

^ Ακολουθία και βίος τής 'Οοιομάρτυρος τού Χριστού Μητρός ημών Φνλοθέ-ης 
τής Αθηναίας, ψαλλόμενη τή 19ΐΐ Φεβρουάριου. Άνασυνταχθεΐσα και διορθωθεϊσο 
υπό τού Επισκόπου Ρωγών Διονυσίου ψαριανού, μετ’ ΕΙσαγω-γής Νικ. Β. Τωμα- 

δάκη, τακτ, καθηγητού τού Πανεπιστημίου. Έν Άθήνσις 1953. 
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φιλολογικής Επιστήμης χαΐ έκ μέρους τής Εκκλησίας δια το εργον αυτου 

καΐ τήν συμβολήν είς τάς περί τά «ίερά γράμματα » σπουδας, αμα δε εκ 

μέρους, τής δευτέρας καί τις ύλική Ινίσχυσις πρός άπρόσκοπον συνεχισιν της 

αθηναϊκής έκδόσεως τοΰ Ρωμανού καΐ τών άλλων εν τφ μελλοντι μελετημα- 

των τοΰ Φροντιστηρίου. Ημείς εύχόμεθα, ΐνα ταχέως ϊδη το φως της δημο- 

σιότητος καΐ 6 δεύτερος τόμος τής Είσαγωγής είς τήν Βυζαντινήν Φιλολο¬ 

γίαν είς όί^κλήοωσιν συγγραφής χρησιμωτάτης ου μονον εις τους « ακροα 

τάς» τοΰ σ., άλλά καί είς πάντα λόγιον καί δή καί περί τα εκκλησιαστικά 

διατρίβοντα καί Ιν τή τάξει τοΰ ίεροΰ Κλήρου καταλεγομενον- 

Έν τφ ίερφ Έπισκοπείφ Κοζάνης τή 15ΐΐ Δεκεμβρίου 1958. 

>0 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΖ&βί'ίο Μ. ΑΜΜαηη 5./., ρΗίητα βαβνα Ιί^αηΗηα. δαρρϊ. 
Κοιηα, 1957 (ΡοηΐφάιΐΜ ΟΗ&ηίαΙί^ηι 8ίιιάιοτηηί')> σελ. 

216 μ&τά 41 εΙκόνων Ικτός κειμένου· 

Τό βιβλίον τούτο τού πατοός Αιηιηοηη π^οοβίζεται, δν δεν ά^ατώμοι, 

διά τούς σποοδαοτά; τον Ίνστιτοΰτον, 8ωυ οΰτος διδάσχει. Τό εργον τον 

δ ονγγο. χαραχχηρίζει μέ τόν ΰχότιτλον ΛοχΙμιο (β^ΚΒΐ), σχοπός των 

όποιων είναι, ώς λέγει είς τόν πρόλογόν τον, νά έξηγήοονν «την χαλλιτεχνι- 

χήν χαΐ Ιδεολογιχήν Ιξέλιξιν τής ΰρηοχεντιχής βνζαντινή; ζωγραφικής». 

Τήν δλην ιστορίαν τής θρησχεντιχής ζωγραφιχής διαιρεί ο σ. εις τρεις 

μεγάλας περιόδονς, μεταξν τών οποίων ενρίσκονν ΰέσιν δόο παρεμβολαι 
(ϊηΙβΓιηεεχί) ώς εξής: Περίοδος Α'. Άπό τής ίδρύσεως της Κωνσταντ.· 

νονπόλεως μέχρι τή; Είχονομαχίας (326-727), ΠοΡ^άβολή Α : Ειχονομα- 

χία Περίοδος Β': Εποχή τών Μαχεδόνων χαΐ τών Κομνηνων (867 ■ 1204), 

Παρεμβολή Β' ·, Ή έποχή τής λατινιχής αότοχρατορίας τής Κωνπ^,,νονπο- 

λεως (1204-1261), Περίοδος Γ'; Εποχή τών Παλαιολογων (1261-1463 ). 

' Ή πρωτοτνπία τον διαγράμματος αότον έγκειται χνρίω^ς είς τας μεταξν 

τών τριών μεγάλων περιόδων δνο παρεμβολάς, αί όποϊαι όμως πρεπει να 

όμολογηθβ δτι, χατά τήν γνώμην μον τονλάχιστον, οΰδένα πρακτικόν σκο¬ 

πόν Ιχπληρώνονν. Είναι βεβαίως άληθές οτι τήν παλαιοχοιστιονικήν εποχην, 

λήγονσαν ονσιαστιχώς μέ τόν θάνατον τον Ίονστινιανον (565), και την 

κνρίως βυζαντινήν, άρχομένην μέ τήν άνοδον είς τόν θρόνον τον Βασί¬ 

λειον Α' τοϋ ίδρυτον τής Μακεδονικής δυναστείας (867 ), χωρίζει μια περίο¬ 

δος, τής όποιας ή τέχνη δεν δυνατοί νά χαρακτηρισθή οΰ'τε ώς παλαιοχρι- 
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ατ^ ο^ίτε ώς κυρίως βυζαντ.ν^ Ή .ερίοδος αδτή επεχρ^ίτησε νά δνο- 

μαζεται μεταβατική, διότι κατα τήν δκίρκειαν ταΰτης διαμορφοΰται ή τέγντ. 

τοΰ 7ίΧδό'νοΓΉ'''''^''ίων χρόνων τοϋ Βασιλείου Α' 
του Μακεδονος. Η μεταβατική αΰτή εποχή ΰποδιαιρεϊται, χ«τά τρόπον 

ντελως φυσιολογικόν, εις τούς σκοτεινούς λεγομένους αίώνας (565 - 727 1 

αι εις την περίοδον τής ΕΙκονομαχίας (727 - 842). Ό π. Αιηιιιαππ τό μέν ..... 
Ε™νομ„,ί„, .15 τήν Α- Νο,ίζο, 8ττ ή δ.,ί..„.!ΓαΓτΓ;ίνΙ 

Γοτ. <τχηματισμόν σαφοΐς ό^μδή- οτε ιδέας της 

ανου και της ι ρύσεως τής Μακεδονικής δυναστείας αιώνας. Ή διάσπα- 

α ς αυτή Ι.ινβ.νει ,άς δυαχερ.ίας, προερχομένας ^.6 τό ν^νονό; ΓτΓτά 

ω χρόνων Ι^εινων διασωΰέντο μνημεία εί; μέν τήν περιοχήν τού 8υζαν- 

ηΖΤ" τέχνην τή\ ΚωνατΓνο. 

Ακόμη δλιγώτερον μεθοδικόν σκοπόν Ικπληοοϊ ή Β' ΓΤηπβηίΙΜ ' ? 

τήν ποιαν Ιξετ,^ζ.ται ή τέχνη πατά τήν βραχυτιίτην περίοδον τΐΐτ'νί 

λεήουί (1204-1261). Κατ’ αήτήν ή μέν ΒασΤ- 

ΙΤΐ Ι 'ω'" Κομνηνών είτε δειπνΰουν τάς νέας τώε.ς „ί δΧ“Ι 

Αέν εΙναΓίεΧ\οΓ"“ )?'’ ™’' Παλαιολόγων. 

μένα εις τήν π,Ιτω ΈέΙοίδα, ,ίς τήν Μακεδονίαν κ^Ί εις 1 Σ “βΧ δ 

ΓΧς ΧνΐΧΧ '^^ός τή! μεϋν,; 

κα'ι ΐεής. ' τελευταίου ίδίως τετιίρτου τού 13ου 

διαρηί^ ^«τατμησις του υλικου εις μικράς ενότητας ώδήγησε τόν σ εΐς υπο- 
δ α ρεσεις, αι οποιαι διευκολύνουν ίσως τούς σπουδασ^ είς τήν δποσΙ 

, αποκ ειουν όμως τήν κατανόησιν των μνημείων είς τ0 σύνολόν των. 
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Ούτω, έπι παραδείγματι, τά -ψηφιδωτά τής περιόδου των Μακεδόνων καΐ 

των Κομνηνών (σ. 75 κ. εξ.) υποδιαιρεί δ σ. : 1) είς άφιερωτηρια, εννοών 

τάς παραστάσεις των αύτοκρατόρων είς τήν Αγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως. *Αλλά παραδόξως εις τό ίδιον κεφά?ναιον εξετάζει καΐ τό περίφη- 

μον -ψηφιδωτόν τής Δεήσεως, τό άνευρεθέν εις τό νότιον ύπερφον τής ιδίας 

εκκλησίας, δπως επίσης καί τήν παράστασιν τής Πεντηκοστής, γνωστήν 

σήμερον μόνον από τό παλαιόν σχεδίασμα τού 3μ1ζ6η56Γ§·, δέματα δηλαδή 

εντελώς άσχετα προς τάς εΙκόνας τών αύτοκρατόρων. 2) Είς τά -ψηφιδωτά 

τών αψίδων, δπου εξετάζονται οΐ διάφοροι τύποι τής εκεί είκονιζομένης 

Θεοτόκου. Είς τό ίδιον δμως τμήμα εξετάζονται καί αί εικόνες τού Παντο- 

κράτορος είς τούς τρούλλους. 3) Είς τά ψηφιδωτά τών μονών, δπου περί- 

γράιρονται αί διακοσμήσεις τού Όσιου Λουκά, τής Νέας Μονής τής Χίου 

καί τού Δαφνιού. (Είς τό τελευταΐον τούτο μνημεΐον δ σ. Ικ παραδρομής 

άσφα?ι.ώς, αναφέρει σκηνάς, δπως δ Ιησούς πρό τού Καϊάφα καί ή άρνησις 

τού Πέτρου, αί δποΐαι δεν ύπάρχουν εκεί). Ή διακόσμησις δμως τών καθο¬ 

λικών τών μονών ούδεμίαν διαφοράν παρουσιάζει από τήν διακόσμησιν 

τών μή μοναστηριακών Ικκλησιών τής αύτής περιόδου. 

Ανάλογους υποδιαιρέσεις είς ψηφιδωτά τής άψΐδος καΐ τών τοίχων 

δημιουργεί δ σ. και είς τήν Ιξέτασιν τών Ικκλησιών τής Σικελίας. *Εκεϊ 

μάλιστα προσθέτει καί τήν ΰποδιαίρεσιν Μοδ&ίοί (ϋ άβνοζίοηε, δπου Ιξε- 

τάζονται αΐ προσωπογραφίαι τών δωρητών πλησίον τής Θεοτόκου ή τού 

*Ιησού, άλλη δηλαδή δνομασία άπό Ικείνην, τήν δποίαν είχε προηγουμένως 

δημιουργήσει δ σ. {Μοδ&ίοΐ άεάίο&ίοΓίί), προκειμένου περί τών είκόνων 

τών αύτοκρατόρων είς τήν *Αγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντινουπόλεως. 

Νομίζω δτι δεν είναι άνάγκη νά εκταθώ περισσότερον επί τού θέματος 

αυτού. Άπό δσα ελέχθησαν γίνεται φανερόν πόσον ή κατάτμησις αυτή τής 

ύλης είς ομάδας, περιλαμβανούσας δχι σπανίως μνημεία ετερόκλητα, καθιστά 

δυσχερή, αν μή αδύνατον, τόν σχηματισμόν σαφούς ίδέας τής δ?νης μορφής 

και τών τάσεων τής βυζαντινής ζωγραφικής, δπως καί τής εξελίξεώς της, 

κατά τόν μακραίωνα βίον της. Ό μή ενήμερος αναγνώστης είναι αδύνατον, 

νομίζω, νά σχηματίση ευκρινή κάπως εικόνα τής διά ψηφιδωτών ή τοιχο¬ 

γραφιών διακοσμήσεως τών εκκλησιών καί νά συλλάβη τό απολύτως καθω- 

ρισμένον σύστημα, τό δποίον τήν διέπει. 
Άλλα καί ή ΰποδιαίρεσις τών φορητών είκόνων τής εποχής τών Μακε¬ 

δόνων και τών Κομνηνών είς 1) Εικόνας κατεσκευασμένας διά τήν παρακί- 

νησιν είς εύλάβειαν, 2) Είκόνας διαφανούς θεολογικού χαρακτήρας καί 3) 

Εικόνας, εις τάς οποίας υπερισχύει τό αίσθημα, δπως καί ή μεγαλύτερα 

ακόμη κατάτμησις, προκειμένου περί τών εικόνων τής εποχής τών Παλαιο- 

λόγων, ουδόλως συντελεί εις τήν κατανόησιν τού είδους τούτου τών ζωγρα¬ 

φικών έργων. 



Α. Ξυγγοποΰλου 
478 

^ Αί ΙρμηνΕΐαι των διαφόρων ζωγραφικών μνημείων εΐε τΛτ δν„' 

εκτείνεται ο α. έ^ονν κατά τό Λεΐατον χαρακτήρα ατενώς δεοΙγΤκόν “ρί 

κμρΙςΙπΓΙ ^5»«Ι^ένομ κερί βιβχίομ &οτεινόμένο« 
χνοιως, όπως νομίζω, εις τροφίμους ιεροσπουδαστηρίου. 

Πολΰτιμα βμως διά τον μή είδικόν είναι τά κεφάλαια του βιβλίου τοΰ 

π. Αηιωαηη,^εις ταοκοΐα ούτος εξετάζει τά ίκό βυζαντινήν ίπίδρααιν ί1 

υπο βυζαντινών ζωγράφων εκτελεσ-θεντα έργα εις τήν Ιταλίαν «αί ποΛ ' ^ 

των ε·ις τήν Ρωσίαν καί τάς άλλας σλαβικάς χώρας 

Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι ό π. Ατππιμπη είονάσθυ ' ■» ν Μ ,,ι. 
έπαινος. Δεν υπάρχει επίσης άμφιβολία δτι τό βιβλίον του είναι Ιξδχως νρ^ί- 

νΤεΐΓ^ θά επεΟ^Ζν 

ϊ££-==·~^ 
χ ιρογραφων και φορητών εικόνων. Έργον δηΙαδή ϋνώογον κάπως ποός τά 

*" ■■<> 

Ή ώφέλεια πάντως διά τούς μή είδιχούς άναγνώστας δά ήτο άπείητηΓ 
μ γαλυτερα, δν δ σοφός συγγραφεύς τοΰ βιβλίου τούτου ήκολοΰθΐ τό πα^ 

ιεμί, του Ψηΐίί, «αδως «αι των νεωτέρων, δπως 0 Μοτογ χαΐ ό Λάζάοεω 

εϊς τα συγγράμματα των δποίων ή μέθοδος της Ιξετάσεως τΰ^ δλυΓ Η ^ 
πείρα άπέδειξεν, είναι άρίστη ^ ^Πς νλης, δπως η 

τητας θά Ιπέτρεπε είς τόν π. Απιπιαηπ νά δώση^άωΤοωΤύνην'^^^^^ 

ά»ρ3Γβί'7:ηΤ"'= - 

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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^Ιωάννου ^Αναγνώστου, Δοήγησις περί τής τελευταίας άλώσεως τής 

Θεσσαλονίκης. Μονωδία επί τή άλώσει τής Θεσσαλονίκης. Εισαγωγή - 

κείμενο, μετάφραση-σχόλια Γιάννη Τσάρα. Θεσσαλονίκη 1958, 
8^ ασ. λβΆ-104. 

Προ πολλοΰ κατέστη άναγκαΐον νά επανεκδοθουν {και δή κριτικώτε- 

ρον) τά κείμενα τ* άφορωντα είς τάς τύχας τής Θεσσαλονίκης, ώς τά του 

’Ιωάννου Κανανου, τοΰ Ευσταθίου και τό κρινόμενον ήδη τοΰ Ίωάννου 

“Αναγνώστου. Τό εγχείρημα τούτο άνέλαβεν δ κ. Τ, Τσάρας, μα·θητής τοΰ 

άλλοτε συναδέλφου κ. Αντ. Σιγάλα, προς τόν οποίον αφιερώνεται ή ε'κδο- 

σις, διά τής τυπώσεως τής Τω. “Αναγνώστου « Διηγήσεως περί τής τελευ¬ 

ταίας άλώσεως τής Θεσσαλονίκης, συντεϋ·είοης ηρός τινα τών αξιολόγων, 

πολλάκις αιτήσαντα περϊ ταύτης, εν επιτόμφ ». 

Μετά πρόλογον καΐ βιβλιογραφικόν σημείωμα ε,πεται ή εισαγωγή, οπού 

Ιξετάζονται τά κατά τή παράδοσιν τής Θεσσαλονίκης εις τούς Ενετούς 

(1423) καΐ τήν Ινετοκρατίαν (-1430) συντομώτατα, αί προετοιμασίαι τών 

Τούρκων προς κατάληψιν τής Θεσσ. καΐ είτα τά τοΰ Χρονικού (παράδο- 

σις-Ικδόσεις ’Αλλατίου, ΒεΙιΙίεΓ, Ρ.Ο. · χαρακτηρισμός, ύφος·γλώσσα, δια¬ 

σκευή τών κειμένων). Είτα δ Ικδότης πραγματεύεται περί τών μονφδιών 

τών γραφενσών ΙπΙ τή άλώσει τής Θεσσ. και άλλων τινών ίστορικών κειμέ¬ 

νων, ΙκΟέσεων καΐ ενθυμήσεων (σσ. ζ'-λα'). 

Εις τό β' μέρος εκδίδεται τό κείμενον έν άντιπαραβολή μεταφράσεως 

είς τήν δημώδη γλώσσαν, τήν όποιαν έπεχείρησεν δ εκδότης και εν δ'ψει τοΰ 

χει/φου (ναΐΐο. Ογ. 172 £ί. 97*136) και τών Ικδόσεων, ύποσημειουμένων 

τών γραφών (1-69). Κατά τόν αυτόν τρόπον εκδίδεται “Ιωάννου “Αναγνώ¬ 

στου « Κατά δύναμιν μονφδία έπΙ τή άλώσει τής Θεσσαλονίκης » ( 70 · 77). 

Έπονται παρατηρήσεις έπΙ τού κειμένου και τής διασκευής (ώς τήν φαντά¬ 

ζεται δ εκδότης) (σσ. 78-91) και Παράρτημα περί τής ιστορίας καί παρα- 

δόσεως περί άλώσεως τής Θεσσ. είς τούς Τούρκους (92-102), δπου δ εκδό¬ 

της συζητεϊ ίδίφ τάς απόψεις τοΰ κ. Κ. Μέρτζιου. Τό βιβλίον κλείει πίναξ 

περιεχομένων (άναζητεϊται γλωσσικός τις πίναξ ή ονοματικός, απαραίτητος 
είς τάς εκδόσεις). 

Δεν θά επιμείνω συζητών τήν εκδοσιν τήν οποίαν δεν έπεχείρησεν ειδι¬ 

κός. Δεν δύναμαι δμως παρά νά παρατηρήσω, δτι ή μετάφρασις είναι λίαν 

ελευθεριάζουσα, μέχρι σημείου νά παρεξηγή δ εκδότης τόν συγγραφέα καΐ 

νά τόν παρερμηνεύη. Έξ άλλου χρησιμοποιούνται προς άπόδοσιν τών λογίων 

εκφράσεων τοΰ “Αναγνώστου ήκιστα κατάλληλοι νεοελληνικοί : 

σ. 12: « πρός συμπλοκάς τε καί μάχας αΐς τό τών Τούρκων κέχρηται 

γένος» αποδίδεται «πώς πολεμούν καί χάνονται οί Τούρκοι καί (νά) τά 
καταφέρνουν »! 
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σ. 14: « σαλεΰοντες ημεν χαΐ περιεσκοποΰμεν νΰκτωρ καΐ μεθ* ημέραν 

την έφοδον των βαρβάρων», αποδίδεται «και καραουλίζαμε (!) νύχτα-μέρα 

καΐ τούς καρτερούσαμε » ( ποιους ;). 

σ. 16: « καΐ κακώς την πόλιν άλώναι» μεταφράζεται «και νά πάρει 

την πολιτεία κακοτροπής » ! 

σ. 20: τούς Τζεταρίους τού κειμένου, δπου παλαιά παρεμβολή ήρμή- 

νευσε «ληστών δ’ ήσαν ούτοι σύνταγμα εκ διαφόρων τόπων συναθροισθέν- 

τες», αποδίδει μέ τό μικρασιατικόν τσέτες «ενα μπουλούκι πλιατσικατζήδες 

και κάθε καρυδιάς καρύδι » ! και έν σ. 38 τό « τζεταρίων ολίγοι» άποδίδετάι 

«λίγοι τσέτες πλιατσικατζήδες»! 

σ. 20 ( παίειν τό τείχος) « τή χειροποιήτφ τού λίθου βροντή» άποδί- 

ται ( προστάζει νά χτυπούν) « με χεροκάμωτες πέτρινες μπά>ιες». 

σ. 30: « Εύαλωτότερον δέ τό κατ* άνατολάς έθεάσαντο μέρος, οια δή 

σαΰ-ρότερον |ν πολλοϊς τυγχάνον τοϊς μέρεσιν » άποδίδετάι « ...γιατί τύχαινε 

νάναι μηόσικο σέ πολλές μεριές» ! 

α. 30: « οί τοιούτων [των Τούρκων] στρατηγοί» (γράφε « οΐ χούτων 

στρατηγοί ») άπεδόθη « οΐ στρατηγοί τους ». 

σ. 34 : « πολλαί τινες προΰκειντο δωρεαΐ καΐ ΰποσχέσεις μυρίαι » αποδί¬ 

δεται «εταξε πολλά μπαξίσια καΐ μύρια καλά»! 

σ. 34: τό επίρρ. « δυνατώς» μεταφράζεται « τής προκοπής » άντί « άπο· 

τελεσματικώς ». 

σ. 42: τό έπίρρ. «ίλεεινώς» μεταφράζεται «σπαραχτικά» ( = κατά 

τρόπον πού έπροκάλει τόν Ιλεον, λυπητερά). 

σ. 72: « και τό προφητικόν είπεϊν » (= διά ν* άναφέρω την ρήσιν τού 

προφήτου, Τερεμίου), μετεφράσθη «γιά νά μιλήσω σάν τόν προφήτη»! 

σ. 72: «σεμνών άνδρών καταγώγια» ( —σεμνεΐα, μοναστήρια!) μετα¬ 

φράζεται «των αγίων Πατέρων τά κελιά», ένφ ή εκφρασις « θέατρον εΰδαι- 

μον» { = άξιο9έατον, προκαλούν ευτυχίαν είς τόν θεώμενον) αποδίδεται 

«χαρούμενο θέατρο»' και ταΰτα περί τής Ιεράς πόλεως τού αγίου Δη- 

μητρίου! 

σ. 74 : « φωνών νύν αίρεται άσήμων κραυγή »{= τώρα ακούονται ςρωνες 

χωρίς νόημα, δηλαδή ξενόγλωσσοι) μεταφράζεται «τώρα υψώνεται κραυγή 

τών αντίχριστων» ! 

σ. 76 : τό γραφικόν « έπορεύθητε πρός εμέ πλάγιοι, κάγά) πορεύομαι 

πρός υμάς έν θυμφ πλαγίφ» (Λευϊτικόν) άπεδόθη «ήρθατε κοντά μου 

δολεροί, γιαυτό κι’ εγώ θάρθω κοντά σας μέ δόλο» (= ήλθατε πρός με 

ύπουλοι, διπρόσωποι, δι’ αυτό και εγώ θά έλθω πρός σάς μέ θυμόν δξύν!). 

σ. 76 : « Θεόν γάρ έξιλεούν χρή » άπεδόθη « είναι ανάγκη νά καλοπιά- 

σουμε τό Θεό» !, Ινώ ή παλινωδία τού στ. 20 άποδίδετάι « πάλι τόν ϊδιο 

ύμνο ». Άντιθέτως δ συγγρ. καταλήγει την μονφδίαν υποσχόμενος δτι, άν 
23 - 2 -1959 

οΐ άκροαται του αλλάξουν ζωήν, θά Ι'λθη ώρα πού άντί θρήνων θά ψάλουν 

άσμα χαράς! ^ 
Μολονότι τό βιβλίον έχει « Παροράματα », ταύτα δεν είναι τα μονά. 

Προχείοως σημειώ είς τό κείμενον : σ. 26 στ. 24 : Μνρηβλύτι Μάρτνρι (άντί 

μυροβλύτη μ.). 36.2δ έννάτην (άντΐ ένάιψ). 66.5 ϋυμηδείας {άντ'ι ϋνμη- 

δίας. 10,8 ψνχήν, δσα περ ες ά'&νμίαν εμβάλ-λει... άντι ψυχήν οσαπερ ες 

άΰνμίαν εμβάλλει,... 70,15-16 δπωςτοιονν άντί δπωςηοΰν, 70,21 άπαλελαν- 

χέναι άντί άπολελαυκέναι. 74,8 ^εοστνγη αντί ^εοατυγη. 76,3 αβίωτος άντί 

άβίοτος. 
Έκ τών άλλων σφαλμάτων σημειώ: σ. 37 άντί « 20 τού Μάρτη » γράφε 

« 29 τού Μάρτη », σ. 40,23 « έλώρια δέ... πασι » πρόσθες είς τά ί;65ΐ;ΐηιοηι& 

"Ομηρος Α 4 - 5· 
Μετά τάς ανωτέρω παρατηρήσεις, δεν δύναμαι νά επαινέσω τό εγχεί¬ 

ρημα τού κ. Τσάρα. Ελπίζω δ* δτι, αν έπιμείνη νά Ικδίδη και μεταφράζη 

βυζαντινούς συγγράφεις, θά είναι είς το μέλλον προσεκτικωτερος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ β. ΤΟΜΑΔΑΚΗΣ 

ΒίδΗοίΗβοα θταββα. Ττοίβίβπιβ έάϋίοη τιΦ 
ά ^’οΗτ βί ΰΟηΒίάένα,ΗβΊΠβηί ρμτ ΐ'ναη^ο^8 ΗαΙΙοϊιι, 
ΒοΙΙαηάίείβ. Τοιηβ I Αα^οη - ΙοαηηβΒ ΒαρΠεία, 8°, σσ. ΧνΐΙΙ+^4. 
Ύονηβ Π ΙοαηηβΒ ΟαΙ^Μία- ΖοϋαΐΒ, 8°, σσ. 322. Τοιηβ ΙΠ 8ηρρΙέ~ 
ιηβηί, Αρρ&ι%άί€β3 βί ΤαΗβ8, 8°, σσ, 350 (-\-2}. Βοοίόίέ άβΒ ΒοίΙαη- 
άΐ3ΐβ8, ΒτηχβΙΙβδ 1957 (8ιώ3ίάία Ηαφορτο,ρΜοο, Νο 8“ /. 

'Η ένδοξος Εταιρεία τών Βολλανδιστών, άποβλέπουσα είς τήν μελέτην 

τών αγιολογικών κειμένων τής όλης Εκκλησίας, επομένως καί τής Ελληνι¬ 

κής, καί είς κριτικήν εκδοσιν πάντων τών βίων, τών θαυμάτων, τών συνα 

ξαρίων, τών εγκωμίων καί τού άλ?ιθυ υλικού, διέθετε πάντοτε αριστους ελλη· 

νιστάς, παρεσκευασμένους είς τήν τοιαύτην εργασίαν, ώς ό άείμν. πατήρ 

Πππόλυτος Οβίεΐιαγε ( 1859 -1941). Εκτός τής συνεχίσεως τών Ασία 

3ίΐηοί:θΓΐιπι καί τού ?^αμπροϋ περιοδικού τής Εταιρείας Αηε,ΐροία ΒοΙΙδη- 

άΪ3η2ΐ, πλήθος εκδόσεων αυτής περιέχει ύλην ή θέματα σχετικά μέ τήν Ελ¬ 

ληνικήν Εκκλησίαν (προ καί μετά τό σχίσμα), ιδιαιτέρως δέ βοηθητικοί 

διά τήν έρευναν εΐναι άφ* ενός μέν οΐ κατάλογοι τών άνά τόν κόσμον αγιολο¬ 

γικών χειρογράφων καί τά βαόδΐάΐα Ηα§ίο^Γαρ1ιΐθ3, οπού περιελήφθησαν 

βασικά βοηθήματα, οια ή ΒΑΟ (Βιβλιογραφία τών Ελληνικών "Ακολου- 

ΕΠεΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΖΠΟΥΔΩΝ *Έτ®5 ΚΗ' 
31 
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θιων, των μή πεοιεχομενων εις τά βασιχά λειτουονικά 3«-3λ·ία) υπο του 

άλλοτε εν ΆΟήναις Λατίνου άρχιεπ. I,. Ρείΐί καΐ ή ΒΗΟ (Βιβλιοθήκη 

^Αγιογραφίας Έ^Ληνικής), δηλονότι τά κατά άγιους γραφέντα ένδεικτικώς 

σημειοΰμενα, υπό του προρρηθέντος ΌεΙεΙίΕγε { α' εκδ. 1895, β' εκδ. 1909). 

Του πολυτίμου τοΰτου βιβλίου ήτο αναγκαία ουχΙ απλώς επανέκδοσις ή συμ- 

πλήρωσις, άλλ’ ανασκευή καΐ άνασΰνταξις, λόγφ τής μεταξύ των ετών 1909- 

1957 προόδου τών αγιολογικών μελετών, περιγραφής πολλ.ών νέων χειρογρά¬ 

φων και εκδόσεως καταλόγων αυτών. Τό εργον τούτο άνέλαβεν ό πατήρ 

Φραγκίσκος Η&ΙΙίίη, άνήρ έμπειρος μέν περί τήν Ιλληνικήν γλώσσαν και τά 

κριτικά και εκδοτικά προβλήματα, φυσικά δε καΐ περί τήν θεο?ιθγίαν και τήν 

άγιολογίαν τής ανατολικής Εκκλησίας είδικώτατος, από δε τού 1935 παρα- 

κολουθών διά τών ΑΒ τάς προσφάτους δημοσιεύσεις τής Ελληνικής Αγιο¬ 

γραφίας και καταγραφών τά σχετικά δημοσιεύματα. Αΐ έπισκοπήσεις αύται 

Ιχρησίμευον ώς συμπληρώματα τής ΒΗΟ^ μολονότι άφηναν κενόν τών ετών 

1909-1935, είς τά όποια δεν άνεφέροντο. Ή γενική συμπλ.ήρωσις και Ινο· 

ποίησις τού έργου ήτο άναγκαία, Ιγένετο δέ με ταχύν ρυθμόν και άτρύτους κό¬ 

πους, τούς όποίους δεν είναι άπαραίτητον νά είναι είδικός τις διά νά Ιννοήση, 

άρκεϊ νά χρησιμοποιή τό βιβλίον μετ’ Ιπιγνώσεως. 

ΕΙς τά προλεγόμενα μάς εξηγεί ό ίδιος τον τρόπον τής έργασίας του. 

Αΰτη άφορ5 α^) εις συμπλήρωσιν τών ενδείξεων τών παλαιών Ικδό- 

σεων τών άγιογραφικών κειμένων, β’) είς καταγραφήν ού μόνων τών σχε¬ 

τικών μέ τήν Θεοτόκον ομιλιών, άλλά και τών κυριωτέρων Ιορτών (Χρι¬ 

στουγέννων, Θεοφανείων, Υπαπαντής κλπ.), δεδομένου δ'τι αΐ όμιλίαι αύται 

Ιπεΐχον Ιν τή βυζαντινή λειτουργική τήν αύτήν θέσιν τών βίων τών αγίων. 

Όρθώς είσήγαγεν ό εκδότης τήν κατηγορίαν αύτών τών λημμάτων, γ') ΕΙς 

τήν είσαγωγήν τών ενδείξεων όλων τών ανεκδότων κειμένων τών 

σημειωθέντων είς τό περίφημον εργον τού Εΐιτίιατά, ϋ^ετίΐοίεταπ^: 

I ■ III (1937- 1952). Ή καινοτομία αύτη υπήρξε σημαντική καΐ λίαν χρή¬ 

σιμος. δ'} Εις αναγραφήν πάντων τών ονομάτων τών μαζικώς άναφερομέ- 

νων αγίων, και παραπομπήν είς τό κύριον λήμμα (π.χ. 42 μάρτυρες οί έν 

’Αμορίφ). 'Ο νέος εκδότης ελυσε τό θέμα τής άριθμήσεως, διατηρήσας 

τήν παλαιάν τού 1909, είς τήν οποίαν μυριάκις ήδη παρέπεμψαν μέχρι τού 

1957 οί μελετηταί, παρεμβα?.ών δέ τά νέα λήμματα υπό εκθέτας (π.χ. 255, 

2553^, 255^, 255^). Όμοίως τό θέμα τής αναφοράς τών χειρογράφων 

εκεί δπου τό κείμενον είναι ήδη εκδεδομένον, καί τής παραπομπής εις κα¬ 

ταλόγους χει/φων πέραν τών βασικών διά τά άγιολ,ογικά κείμενα. Επό¬ 

μενον είναι δ'τι ούτε οί εκδεδομένοι χειρ/φων κατάλογοι, ούτε τό βιβλίον τού 

ΕΒτίιμΓά είναι εξαντλητικά, επομένως θά ύπάρχη πάντοτε δυνατότης νά 

προστεθούν νέαι ενδείξεις χει/φου παραδόσεως είς τάς ήδη σημειουμένας (και 

δή μετά επιμελεστέραν παλαιογραφικήν έρευναν ή περιγραφήν γνωστών ήδη 
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κωδίκων), τούτον δ' εχει, πλήοη έπίγνωοιν ό εκδότης. Οδτος κοοσεπαδηοεν 

όκόμη νά λόον, Ινιαίως τά χοονολογικά ζητήματα τής ήμεςομηνιας «αν_α· 

ΙΜ τών άγιων, τής λατρείας, ως καΐ τά τών σηγγροφεων {πατροτης των 

θ(εΐϋ6νθι)ν 
•Ενδιαφέροντα καΐ χρήσιμα είναι τά έπτά Παραρτήματα τ_ο« 

βιβλίον, λήμματα άναφερόμενα είς τά κείμενα τά σχετικά με τον Στανρον, 

τδν Χριστόν, τήν Θεοτόκον, τάς Ψνχωφελεϊς διηγήσεις, τας εορτας της Θρ- 

«οδοζίας καί τήν τιμήν τών εΙκόνων, τούς Βίους καί άποφθέγματα των Πα- 

τέοων (άγιων μοναστών) τής Συρίας, ΑΙγόκτον, Ιταλίας και τέλος τας ομι¬ 

λίας είς τάς άκινήτονς έορτάς τον Σωτήρος, κείμενα μή αγιολογικά υπο την 

στενήν έννοιαν τον ορον. Τά παραρτήματα κατέλαβαν τό κΰριον μέρος του 

τρίτον τόμον. Τον πρώτου τόμον προηγούνται αί βραχνγραφιαι της 

βιβλιογραφίας καΐ τών όρων. Τό δλον έ'ργον κατακλείονν Π ινακες συγ- 

γοοφέων άπό τους όποιους Ιγράφησαν τά καταγραφεντα λήμματα, έκδο- 

τών τών έν λόγφ κειμένων, καΐ τής άρχής τών κείμενων (ιπιΙιοΓαηι). 

καθώς τινά και επαίδ. 
Διά τής Ιπιτελέσεως τής τρίτης ταύτης εκδόσεως (ή όποια δέν πρόκειται 

άσφαλώς νά είναι ή τελευταία), εξυπηρετείται τά μέγιστα ή φιλολογική επι¬ 

στήμη. Διότι ή ΒΗΟ® χρησιμεύει άμέσως ού μόνον είς εξακριβωσιν του τί 

Ιγράφη ή Ιδημοσνενβη περί τίνος άγιον ή Ιορτής τής Έλλην. Εκκλησίας, 

ά)1ά και είς τήν διαπίστωσιν τής πατρότητας τών γραφεντων βοηθει, παραλ- 

λήλως πρός τά ΙηίΙίο ΡοΙτμπι τον πατρός Χρνσ. ΒαοΓ. Έν παση περιπτω- 

σει δ· είναι τό βασικόν σώμα είς τό όποιον δνναται νά έπιφέρη δ είδικος 

μελετητής τάς προσθήκας καΐ παρατηρήσεις τον. 

•Από τινων Ιτών άσχολονμενος είς τήν εκδοσιν τών Υμνων Ρωμανόν 
τον Μελφδοϋ, βασανίζων δέ τό θέμα τής βυζαντινής ύμνογραφίας (κοντα¬ 

κίων κοινώς καλούμενων — έννοώ τά άκέροια ή σχεδόν άκέραια και οχι τα εις 
τά σημερινά λειτουργικά βιβλία περικεκομμένα ή μεταγενέστερα), γνωρίζω 

τήν σχέσιν τήν όποιαν έχει ή αγιογραφία, καί δή τά συ ν αξ ά ρ ι α, προς του^ 

άγιολογικούς «μνονς. Τινές τούτων, ιρερόμενοι ως του Ρωμανού, 

δέν ανήκουν είς τόν Μελφδόν, είναι άναμφισβητήτως νόθοι, άλΓ ουχι οσοι 

συνήθως Ινομίζετο άλλοτε. ·Αλλ’ αύτοί οί ύμνοι οΐ τε νόθοι και οι ρωμανι¬ 

κοί παθώς καί οί μή γραφέντες ΰπό πρωίμου ποιητου (ς- αι.) αλλα μετά 

ταντα (καί μέχρι τον ένάτου ή δεκάτου αί.) είναι λίαν ενδιαφέροντες απο 

άγιολογικής άπόφεως. Τούτο δφείλεται είς τό δτι ή διασκενάζονν πατερικας 

δμιλίας ή συναξαρικά κείμενα, ή εύρέως χρησιμοποιούν αύτα, χωρ,ς να ειμεβα 

πάντοτε βέβαιοι οτι αύτούσια τά κείμενα ταντα Ισώθησαν μεχρις ημών και 

δή είς τήν πρώιμον (προμεταφραστικήν των) μορφήν. Άπο της αποήιεως 

αυτής καΐ ή σύνταξις τού καταλόγου τών αγίων τών πατμιακων κοντακαριων 
(Ρωμανού "Υμνοι, τόμος Β' υπό Μ. Ναουμίδου καί Π. Νικολοπονλου) και 



484 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

των σιναϊτικών κοντακαρίων (αΰτόθι, τόμος Γ' ΐπό Ν. Λιβαδτίοα), κα'ι ή 

λεπτομερέστατη ( ανευ προηγουμένου ) περιγραφή των εν λογφ πέντε κωδί¬ 

κων^ είναι εργον αγιολογικόν, δπερ δεν πρέπει ούδ’ αμνημόνευτον καΐ άπα- 

ρατήρητον νά μένη ουδ’ ανεκμεταλλευτον. "Ίσως 0 πατήρ Ηαϊϊτϊπ Οά επρεπε 

νά σκεφθή τήν σΰνταξιν ενός νέου Αρροπόΐχ Ηγπιηο^ΓαρΙαίοαδ. στηριζομέ- 

νου 1δ[ςί είς τάς δημοσιεύσεις τοϋ Ρι^γβ, τοΰ ΚταιηΙ^αοΙιοΓ, τοϋ’ Μα&δ. τοΰ 

Ευστρατιαδου και των ήμετέρων συνεργατών Λιβαδαρα, Νικολοποΰλου, 

Ναουμίδου. Εις τό παράρτημα αδτό φυσικά θά έ'πρεπε νά καταγράφουν μόνον 

οι αγιολογικοί ΰμνοι (καΐ δή οί άκέραιοι ή σχεδόν άκέραιοι μόνον), άνεξαρ- 

τήτως γνησιότητας αυτών, αρκεί νά έγράφησαν προ τής κατά τον ια' αί. 

μεταρρυθμίσεως των (χει/φων) λειτουργικών βιβλίων τής "Ανατολικής Εκ¬ 

κλησίας, εϊτε εϊς τήν "Ανατολήν έγράφησαν εϊτε εις τήν Αΰσιν (υπό ’Ιτα- 

λιω^τών). Θά ήμην εύτυχής άν ή πρότασίς μου αθτη εΰρισκεν είς τό μέλλον 

άπήχησιν; Η ρητορική καί ή ΰμνογραφία έχουν τήν αυτήν συγγένειαν προς 

τήν άγιολογίαν καί ή τής δευτέρας (τήςύμνογρ.) δεν άνεγνωρίσΟη βσον 
επρεπεν. 

Έν τφ μεταξύ τα συγχαρητήριά μας Ινώνονται μέ τάς εΰχαριστίας μας 
προς τόν πατέρα Η&ΙΙςΐη δι εν τόσον έπίπονον καί χρήσιμον εργον. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ β, ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

8αΙανιΙΐ6 βΐ Εηρέηβ ΟαΙΙβ3ρ%ο, ΚαταηιαηΜΟία. 
ΒιοΙιορταρΚΐβ αηαΐρίίρηβ ά’ου,υταρβε βη Ιαηρηβ ίατρη^ ίπιρΗγηέΒ βη 
ΰαναοίένββ ρνβΰβ. Τ, 1584 -1850. ΑΐΜηβ8 1958,8°, σο. ΧΐΑ-825 

ΟοΙΙβοΙιοη άβ ΙΊηβΗίηί Ετατΐζ;αί8 άΆί}ιβηβ8. ΟβηΙνβ ά’ΕίηάβΒ άΧ8ί6 

Μίηβηνβ- ΑνοΗίνββ πιηβίβαΙβΒ άβ ΕοΙΗοτβ άήίρέ8 ρατ Μ'ίηβ ΜβΙρο 
ΜβτΙΐβτ. 

Οί δύο συνεργάται τής ΕΕΒΣ, εϊς τούς όποίους δφείλεται 0 νέος βιβλιο¬ 

γραφικός άθλος,^γνωστο^ ό μέν πατήρ δ. δαίανίΐΐε άπό τάς λειτουργικάς 

μελετάς του, αί δποϊαι έτιμήθησαν εσχάτως διά τοΰ τελευταίου τόμου XVI 

(1958) τής ΚΕΒ όσης τφ αφιερώθη, ό δέ κ. ΠΕΐΙε§·§·ίο άπό τάς βυζαντι- 

νολογικάς καί ίστοριοδιφικάς εργασίας του, άναψερομένας καί εϊς τήν νεωτέ- 

ραν Ελλάδα, εξηγούν εϊς τόν πρόλογον πρώτα τόν ορον Καραμανλίδικα 

τόν όποιον έχρησιμοποίησαν διά νά στεγάσουν τήν δίτομον συλλογήν των 

βιβλιογραφικών αναγραφών όσων βιβλίων ετυπώθησαν τουρκιστί δι" έλληνι- 

χών χαρακτήρων. "Όντως {όπως άλλου έχρησιμοποιήθησαν τά φραγκο- 
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χιώτικα, ελληνική γλώσσα διά λατινικών χαρακτήρων) είς εύρειαν μικρα¬ 

σιατικήν περιοχήν, περιλαμβάνουσαν κατά τούς οθωμανικούς χρόνους τήν 

ακτήν από του κόλπου τής "Αλεξανδρέττας μέχρι τοΰ τής Μάκρης, εις τήν 

Καραμανίαν, όνομασθεΐσαν δ’ οΰτω παλαιότερον από τοΰ Καραμάνου 

εκείνου βέη ( 1243) τοΰ ίδρυτοΰ τοΰ εμιράτου τοΰ περιλαβόντος τάς επαρ¬ 

χίας τής Λυκαονίας, τής Μ. Φρυγίας, τής Παμφυλίας, τής Ισαυρίας, τής 

Καππαδοκίας και τής Δυτικής Κιλικίας, μέ πρωτεύουσαν το "Ικονιον, εχρη- 

σιμοποιήθη τό σύστημα τούτο, άφοΰ ή γλώσσα τοΰ κατακτητοΰ έπεβλήθη εϊς 

τούς κατοίκους. Ού μόνον έν μέση Κωνσταντινουπόλει κατά τόν παρελθόντα 

αΙώνα οί τουρκόφωνοι ούτοι διετήρουν ίδια ξενοδοχεία, αλλά καΐ ή Μ. "Εκ¬ 

κλησία έγραφεν αύτοΐς δι’ ελληνικών χαρακτήρων τουρκιστί. 

Τό πρώτον κείμενον τοΰ είδους, έκθεσις περί τής ορθοδόξου πίστεως 

τοΰ πατριάρχου Γενναδίου (σωζόμενον και διά κωδίκων, π.χ. τοΰ Πατμ. 

287, πρβλ. ΕΕΒ2 ΚΕ', 1955, σσ. 28 έξ.) προ; Μωάμεθ Β' τόν πορθητήν, 

εδημοσιεύδη διά τής ΤιΐΓ00§:Γαθαα τοΰ Οηιείιιε (Βασιλεία, 1584). 

"Από τοΰ 1718 ήρχισεν ή κανονική διά τοΰ τύπου ^κδοσις θρησκευτι¬ 

κών ίδίρ: βιβλίων (λειτουργικών, κατηχητικών, άσκητικών, προσευχηταρίων, 

όμιλιών τών Πατέρων τής "Εκκλησίας, προσκυνηταρίων τοΰ "Άθω, τοΰ Σινά, 

τής Σουμε?ι.α, τής Κύκκου), προ; ένημέρωσιν τών τουρκοφώνων Ελλήνων 

δρθοδόξων. Σεραφείμ έκ Πισιδίας δ κατόπιν μητροπ. Άγκύρας ( 1773· 

1779), μοναχός τής εν Κύπρφ ί. μονής τοΰ Κύκκου, δεσπόζει τής περιόδου 

ταύτης. *Όμως άπό τών άρχών τοΰ ιθ^ αΐ. έκδίδονται και γραμματικά, διδα¬ 

κτικά βιβλία, ή σχέσιν έχοντα μέ τήν ιστορίαν, τήν γεωγραφίαν, τήν Ιατρι¬ 

κήν κλπ. ά)Αά καΐ μυθιστορήματα καΐ ποιήματα. Ή προτεσταντική προπα¬ 

γάνδα χρησιμοποιεί τά καραμανλίδικα εϊς τάς εκδόσεις της. Ό έν Κωνσταντι- 

νουπόλει Εύαγγεληνός Μισαηλίδης χάριν τών συμπατριωτών του φροντίζει 

διά τάς μεταφράσεις τών τουρκοφώνων. 

Τά έντυπα ταΰτα είναι διεσπαρμένα εις διαφόρους μεγάλας βιβλιοθήκας, 

μεταξύ τών όποιων έν Άθήναις ή "Εθνική, τό Γεννάδειον καΐ ή τής "Ακα¬ 

δημίας "Αθηνών, όπου υπάρχουν περί τά 500. Πρόσφυγες έκ Μ. "Ασίας 

κατέχουν άλ?ια. Οί συντάκται τοΰ παρουσιαζομένου βιβλίου έπωφελήθησαν 

όλου αύτοΰ τοΰ ΰλικοΰ καί θά ήσαν εύγνώμονες πρός δν τινα θά τοΐς ύπε- 

δείκνυε, φυσικάς άλλως τε, παραλείψεις. Γνωρίζουν έξ άλλου τά σχετικά δημο¬ 

σιεύματα, μεταξύ τών οποίων είναι τό τοΰ Θεοδοσίου Χουδαβερδόγλου εν τή 

ΕΕΒΣ Ζ', 1930, σσ. 306-307, όπου ύπεδείχθησαν συντετμημένοι 71 τίτλοι. 

ΕΙς τήν είσαγωγήν υποδεικνύουν τήν μέθοδον τής αναγραφής τών βι¬ 

βλίων, ευχαριστούν δ* όσους τούς έβοήθησαν εις τό άναληφθέν εργον. "Επον- 

ται 113 τίτλοι (-1950) λεπτομερώς περιγραφόμενοι, παρατιθεμένων πολλά, 

κις καΐ φωτοτυπιών τών εξωφύλλων των κλπ., χρονολογικός πίναξ τών περι- 

γραφομένων βιβλίων, και τών εικόνων τών έν τφ Α' τόμφ. Πλουσιώτατος 
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Ιηάεχ ονομάτων κατακΐ^ίει τό βιβλίον (καί ολίγα εΓΓ3.1:ει εί αά(Ϊ6ηά&). 

Απο τα περιγραφομενα βιβλία άλλα έτυπώθησαν εις τήν 'Ενεχίαν, την 

Λειψίαν, την Βασιλείαν, την Βιέννην και άλλα εϊς Κωνσταντινοΰπολιν, Σμύρ¬ 

νην, Συραν, Βουκουρέστι καί, φυσικά, τάς Αθήνας. Επομένως άλλα εισή- 

γοντο εξωθεν καί άλλα ετυποΰντο εντός των ορίων τής ΌΟωμ. αυτοκρατο¬ 

ρίας, αφ ής αυτή ειχεν ιδίας τυπογραφίας (τα τυπογραφεία βλ. συγκεντρω- 
τικώς εν σ. 314). 

Εκ τών καταγραφέντων βιβλίων τά πλείονα εύρίσκονται εις την συ?ϋΙο- 

γήν^ τής Ακαδημίας =Αθηνών, τοϋ Γενναδείου καΐ τάς βιβλιοθήκας τοΰ 

'Αγίου "Ορους ή τοϋ άειμν. βιβλιόφιλου Γεωργίου Άρβανιτίδου. Ελάχιστα 

εΐχον περιληπτικώς προπεριγραφή έν τή ΒΗ του Ε). (XVIII δ.). 

Δεν έ'χω ειδικότητα εϊς την τουρκόφωνον φιλολογίαν, ουδέ προσθήκας 

Ιπι τοΰ παρόντος, επομένως ούδέ παρατηρήσεις νά επιφέρω επί τής παρου- 

σιάσεως τοϋ ως άνω βιβλίου, 'Απλώς θέλω νά έξάρω την σημασίαν τοΰ εγχει¬ 

ρήματος τών 3&ΐ3νΐ11ε-ϋ3.1ΐ6^§^ΐο, διά τοϋ όποίου έκαλΰφθη τό κενόν τής 

βιβλιογραφίας τών τουρκόφωνων δΓ έλληνικών χαρακτήρων βιβλίων. 'Απλή 

φυλλομέτρησις τοϋ βιβλίου δεικνύει πώς, καί μετά την απώλειαν τής γλώσ- 

σης, ή θρησκεία συνεκράτησε τούς άποκεκομμενους αυτούς ^Έλληνας καΐ 

διεφέρθη ού μόνον νά πληρούν τά χριστιανικά αύτών καθήκοντα, άλλα καί 

νά παιδεύωνται καί διαπλάσσωνται όρθοδό|ως διά τών οίκείων εΐς τούς 

Ιλληνοφώνους άδελφούς των γνώσεων, Ιπιστημών καί λογοτεχνημάτων. Οδτω 

βλέπομεν π,χ. μεταφραζόμενα χάριν τών τουρκοφώνων τούτων ού μόνον τάς 

Γραφάς, τους βίους τών άγιων, τόν Ιερόν Χρυσόστομον, άλλά και τήν Θυ¬ 

σίαν τοΰ Αβραάμ (πρβλ. άρ. 81), τό κρητικόν θεατρικόν έ'ργον τοϋ ιζ'αΐ.! 

Εγραψα καί εγω άλλοτε περί τών τουρκικών μεταφράσεων τοΰ Έρω- 
τοκρίτου. 

’Ιδιαιτέρως σημειώ τήν μετάφρασιν τής βυζαντινής ΰμνογραφίας 

τουρκιστί (πρβλ. σ. 48 κοντάκιον τοΰ “Ακαθίστου, σ. 260 τήν τοΰ Παρα¬ 

κλητικού κανονος τοΰ αύτοκρ. Θεοδώρου Λασκάρεως, σ. 271 τήν τοΰ 

Παρακλ. κανόνας Νικοδήμου “Αγιορείτου). Καί από αγιολογικής επό- 

ψεως τό βιβλίον εχει ενδιαφέρον διά τήν εξακρίβωσιν τών κειμένων έξ ών 
μετεφράσθησαν τουρκιστί οι ελλ. βίοι τών αγίων. 

Ελπίζω, δτι εις τόν δεύτερον τόμον οι συγγραφείς θά θελήσουν νά 

προσθέσουν πίνακα τών τουρκοελλ^ηνικών δρων, δεικνύοντα τήν εισαγωγήν 

πλήθους λέξεων εϊς τήν τουρκικήν γλώσσαν προς δήλωσιν αντικειμένων τής 

λατρείας κτο. Τον δεύτερον τομον τούτον άνυπομόνως άναμένοντες, χαιρετί- 

ζομεν την εκδοσιν τοΰ παρόντος με τα πλέον ειλικρινή αισθήματα. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

β^υ,Ια Μονανΰείΐί, Β^ζαηϋηοΙανάοα, II 8ρναΰΗνβ8ί£· ά&ν Τηνίίβη- 

νδΙΙωτ ίη άβη Ιϊ/ζαηϋηίΒΰΗεη ΟιιβΙΙ&η; Ζηιβίίβ άηνοΗ^βανΙβιΜβ 
Αηβα^β. ΑΙίαάωηϊβ-ν&Ηαρ, ββτΐίη 1958· ΟΜ 68, σελ. 876. 

*Η Γερμανική Ακαδημία τών Επιστημών τοΰ (Άνατολικοΰ) Βερολίνου 

και ακριβώς τό ΰπ* αυτήν Ίνστιτοΰτον έρεύνης τής 'Ελλ.ηνικής καΐ Ρωμαϊ¬ 

κής Αρχαιότητας {ΙηδΒίιιΙ; ίατ Οηεοΐιίδοΐι - Ε.δπιίδθ1ΐ6 Αΐίετίιαηΐδΐίΐιηδε) 

περιέλαβεν εις τήν σειράν τών Βερολινείων Βυζαντινών Μελετών ως δεύτερον 

τόμον τό υπό τόν ανωτέρω τίτλον εργον τοΰ διαπρεπούς Ούγγρου βυζαντι- 

νολ.όγου κ. Μοράβτσικ, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστήμιου τής Βουδαπέστης, 

φίλου τής ΈλΑάδος καί ϊδρυτοΰ τών Οΰγγροελληνικών Μελετών εϊς τήν 

ουγγρικήν πρωτεύουσαν. Το περί ού ο λογος εργον εξεδοθη το πρώτον κατα 

τό 1942 εϊς δύο τόμους, τόν 20°^ και 210^ τής σειράς τών Οΰγγροελληνικών 

Μελετών. ΕΙς τόν πρώτον τόμον γίνεται λόγος σύντομος μέν περί τών δια¬ 

φόρων τουρκικών φύλων, τά όποια ήλθον είς επαφήν με τήν αύτοκρατορίαν 

τής Κωνσταντινουπόλεως, διεξοδικός δε περί των Βυζαντινών Ικεινων συγ¬ 

γραφέων τών οποίων τό εργον άποτελει πηγήν διά τήν ιστορίαν τών τουρ¬ 

κικών λαών. Τά δσα περί ένός έκαστου τών συγγραφέων εκείνων καθώς καί 

τά δσα περί τών είς τό θέμα άφορωσών ιστορικών πηγών παρατίθενται, 

βασίζονται έπΙ τών τελευταίων πορισμάτων τής φιλολογικής καΐ Ιστορικής 

Ιρεύνης. ΕΙς τόν δεύτερον τόμον 6 λόγος εΐναι περί τών γλωσσικών στοι¬ 

χείων τουρκικών φύλων τών οποίων μνεία γίνεται εϊς τούς Βυζαντινούς 

συγγραφείς. Τής πρώτης ΙκεΙνης Ικδόσεως Ιξαντληθείσης, ή Γερμανική “Ακα¬ 

δημία τών Επιστημών τοΰ Βερολίνου Ιπανεξεδωσε τοΰτο εις δευτέραν άνα- 

θεωρηθεϊσαν Εκδοσιν κατά τό /^ήγον έτος 1958. ΕΙς το παρόν σημείωμα·ο 

λόγος θά εϊναι περί τοϋ δευτέρου τόμου, τοϋ καί μόνου εϊς τήν διάθεσιν 

ημών τεθέντος. 

*0 έκ 376 σελίδων δεύτερος τόμος αναλύεται εϊς τά εξής έπί μέρους: 

Εισαγωγή σ. 1-49. Γλωσσικά λείψανα τών τουρκικών φύλων έν 

ταϊς βυζαντιναϊς πηγαΤς σ. 51 - 350. Παράρτημα: Γλωσσικά λείψανα δια- 

σωθέντα εϊς μή ελληνικάς πηγάς σ. 351 - 358. Πίναξ λεξεων, οπού κεχω- 

ρισμένως παρατίθενται ή ελληνική μορφή τών τουρκικών λέξεων καί ή αντί¬ 

στοιχος τουρκική σ. 359-376. ’Άς σημειωθή δε δτι τών ώς άνω σελίδων 

τοΰ δευτέρου τόμου προτάσσεται εκτενής Πίναξ Β ρ α χυ γ ρ α φ ι ώ ν (σ. 

VII-XXV), αΐ όποϊαι απαντούν εϊς τόν άνά χεΐρας τόμον, μέ τήν πρακτι¬ 

κήν προσθήκην τοϋ χρόνου εϊς τόν όποιον ανήκει ή περί ής ό λόγος ιστο¬ 

ρική ττηγή. 

Ή παραβολή τής Εισαγωγής μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας Ικδόσεως 

άγει εις τήν διαπίστωσιν πλήρους άναζυμώσεως τών δσων εϊς την δευτεραν 

λέγονται.’ 
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ιαι ° Είσανοίγήν διαποαγματεώ- 
α. εΙν^_™,«Χα. Εξεταζετα. ό τρόπος ™9· ο"ν τά νλ«,οσ„ά τουρχ,κά λεί- 

Τοί)'^ί <ί Ι'ΟΡ'Ρή όποιαν ταϋτα 
προαελαμβ«™ν χα. Λεκττο άλλα συναφή ζητήματα. Επειδή μία όπό τάς 

σημαντιχωτερας οδοής εισόδου των ξένων Ιχείνων στοιχείων εις τήν ελληνι¬ 

κήν ιστοριογραφίαν των Μέσων Χρόνων είναι ή τής διπλωματίας, ό συγγο 

εωρει αναγχαιον, χαι δρθώς, νά εϊπη ολίγα τινά χαί διά τάς μεταϊύ Βυζάν¬ 

τιου χαι Τουρχων, νοουμένου τού δρου τοΰτου Ιν τήεΰρυτάτη «ΰνου^σημασία 

ιπ .ωματιχος σχεσεις. Αΐ διαπραγματεύσεις διεξήγοντο, ί>ς είναι εΰνόητον’ 

ια διερμηνέων, εντεύθεν ή άφορμή νά γίνεται εστιν 8τε χαί μνεία λέξεων 

παι ορών βαρβαριχων. Αιχμάλωτοι χαί φυγάδες χαραχτηρίζουν τόν διεθνή 

Ιδιον χαι των χρόνων έχείνων. Ιδού α"λλοι φορείς γλωσσιχών τουρχιχίδν 
στοιχείων. Δεν είναι δε όλίγαι αί περιπτώσεις επιγαμιών μεταξύ γόνων του 

βασιλεύοντος εν Κωνσταντινουπόλει οίχου, ή χαί μελών τής άνωτάτης χοι- 

νωνιχης ταξεως τής αύτοχρατορίας μέ θυγατέρας βαρβάρων ήγεμόνων. Έχεΐ- 

ναι μέχρι _του εξελλην.σμοϋ των παρεϊχον τήν άφορμήν είς μνείαν λέξεων 

^ης μητριχης έχείνων γλωσσης. Τέλος γνωστή είναι ή Ιποιχιστιχή πολιτιχή 

των Βυζαντινών, συμφωνως πρός τήν όποιαν βαρβαριχά στοιχεία Ιγχαθί- 

σπώντο δ Α '’'9“;''ν«δ5 σημεία τού χράτους, ή άχόμη χαΐ άπε- 
σπωντο διά λόγους άσφαλειας άπό τινα περιοχήν διά νά μεταφερθοϋν πρός 

γχατασιασιν είς άλλο, οπού 6 έξ αύτών χίνδυνος θά ήτο μιχρότερος διά τήν 

άσφάλειαν του χράτους. Ιδού αί χυριώτεροι όδοί εισόδου τουρχ.χών γλωΐ 

σιχων στοιχείων είς τάς Εστοριχάς πηγάς τού Βυζαντίου. Ή παρουσία τών 

γλωσσιχων εχεινων στοιχείων δεν σημαίνει δτι ο£ ταϋτα παραθέτοντες συγ¬ 

γράφεις είχον χαι τήν παραμιχράν γνώσιν τουρχιχής τίνος γλωσσης. Είς τήν 

τελευταίαν ταυτην διαπίστωσιν ό χ. Μοτανοείο είναι χατηγορηματιχός. 

υ συγγ. εχων ως μηιριχήν γλώσσαν τουρχιχήν, τήν οΰγγριχήν, τυγχά- 

νων τουρχολογος εχ των διαπρεπέστερων, χατέχων δέ τέλος τήν Ιλληνιχήν 

γλώσσαν ^σ^οριαν των Μέσων Χρόνων, ερευνά τόν τρόπον μέ τόν όποιον 

υζαντινοι απεδιδον εις την γλώσσαν των θεσμούς χαί όργάνωσιν ιών 
βαρβαρών τουρχιχων φυλών. Οί όροι ά'ρχων, ρ'ήί, χράλ,ς, ίογάδις χΐχ 

ηνη, φνλα, μεγάλη Βουλγαρία, παλαιό Βουλγαρία, μαύρη Βουλγαρία χλπ’ 

αποτελο™ ολα αυτα άπόδοσιν όρων χαί λέξεων τής γλωσσης τού λαοΰ είς 
τον οποίον άναφερονται. ^ 

Μεσφ τών γλωσσιχών λειψάνων άνοζητεί νά εβρη συνθήχας χαί τρό¬ 

πους ζωής θεσμούς χλπ. τών τουρχ.χών φύλων. Δέν είναι δέ δλίγα τά πρός 

τούτο υπο τών Βυζαντινών συγγραφέων παρεχόμενα στοιχεία. -Αχόμη ::· 

την διασωσιν εν μεταφράσει βαρβαριχών παροιμιών διαπιστώνει ό συγγ 

Γη ■ ° Βυζαντινοί συγγραφείς ώνόμα- 
ς V τους βάρβαρους λαούς. Ούτω άλλους μέν άνόμαζον βάσει τής ίστορι-χής 
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παραδόσεως, δηλ. διά της χρήσεως ονομάτων, τά όποια απαντούν εις αρχαίους 

“Ελληνας συγγραφείς, ώς Σκύ&αι, Μαασαγέται, άλλους έκ του αρχαίου ονό¬ 

ματος της χώρας εις τήν οποίαν αυτοί ευρίσκοντο εγκατεστημένοι (Παίονες, 

Δάκες κλπ.), άλλους μέ γενικά βαρβαρικά ονόματα, άδιαφοροΰντες διά τό 
αποκλειστικόν των όνομα, π.χ. θύννοι γενικώς, Τούρκοι ομοίως, μολονότι 

έπρόκειτο περί Βουλγάρων, Κουτριγουρων κλπ. είτε περί Ούγγρων κλπ. 

Συχνά δέ αποβαίνει δΰσλυτον τό πρόβλημα περί τίνων ακριβώς βαρβάρων 

επρόκειτο- Τό πώς τέλος εμφανίζονται τά ονόματα τών διαφόρων βαρβάρων 

λαών έξαρτάται άπό τό μορφωτικόν επίπεδον του συγγραφέως Τάσις άρχαϊ- 

σηκή ακμάζει κατά τούς 5®'' και βον αιώνας, έκ νέου δέ πάλιν κατά τόν Ιΐον, 

διά νά άποκορυφωθή κατά τόν 15ο'’ είς τόν Χαλκοκονδΰλην. Τήν εντεύθεν 

άσάςρειαν ή νεωτέρα έρευνα συχνά αΐ'ρει βασιζόμενη είς τήν έρευναν τών είς 

τούς λαούς Ικείνους άποδιδομένων ΰπό βυζαντινών συγγραφέων γλωσσικών 
λειψάνων. 

*0 συγγ. δέν περιορίζεται είς τήν έξέτασιν τών αυτούσιων γλωσσικών 

βαρβαρικών στοιχείων. Σταματά και είς τά στοιχεία εκείνα τά δποία αποτε¬ 

λούν χωρίς άμφιβολίαν μετάφρασιν τουρκικών λέξεων καΐ φράσεων, καθώς 

έπίσης και τά άρχαϊστικά δνόματα φύλων. Άντιπαρέρχεται τά στοιχεία 

μόνον εκείνα τά όποια αποτελούν τι τό άντίστοιχον τουρκικών λέξεων. Τά 

αυτούσια βαρβαρικα γλωσσικά λείψανα ερευνώνται είς πάσαν δυνατήν έκτα- 

σιν. Ταϋτα διακρινονται είς δυο κατηγορίας: α) Σποραδικά γλωσσικά λεί¬ 

ψανα, δηλ. δνόματα λαών καΐ φύλ.ων, τοπωνύμια, δνόματα προσώπων καΐ 

προσωνυμίαι, β) Γλωσσικά λείψανα, τά όποια δέν άπαντούν μεμονωμενως 

άλλα είς φράσεις. Επειδή δέ είς τά τελευταία αυτά παρεντίθενται λέξεις, αί 

όποϊαι δέν είναι δυνατόν νά χωρισθοΰν μέ βεβαιότητα, ούτε ή σημασία των 

είναι βεβαία, ούτε ή επιστημονική των Ικτίμησις είναι ευχερής μεμονωμέ- 

νως, δηλ. χωρίς τήν ολην φράσιν, ό Μ. παραθέτει αυτούσια τά λείψανα 

αυτά. Παραθέτει ομοίως τήν ερμηνείαν των ώς συνό?νθυ, καί ώς επί μέρους 
λέξεων, μέ τήν επ’ αύτών βιβλιογραφίαν (σ. 18-22). 

Ο συγγ. εξετάζει (σ. 23 Ιξ.) τόν τρόπον μέ τόν όποιον τά περί ών ό 

λόγος γλωσσικά λείψανα μεταγράφονται είς τήν ελληνικήν. Τούτο δέ διότι 

οί Βυζαντινοί συγγραφείς δεν ακολουθούν ομοιόμορφον σύστημα μεταγρα¬ 

φής τών τουρκικών λέξεων. Ό τρόπος ποικίλλει άναλόγως πρός τήν προσωπι¬ 

κότητα τού συγγραφέως, τήν μόρφωσίν του, ακόμη δέ καί άναλόγως πρός τόν 

χαρακτήρα τής συγγραφής. Ούτω άρχαΐζοντες συγγραφείς προσπαθούν μετα- 

γράφοντες ονόματα βαρβαρικοϋ τίνος φύλου νά περιβάλλουν τούτο μέ δσον 

το δυνατόν έ?ιληνοφανεστεραν μορφήν. “Άλλοι τουναντίον συγγραφείς καί 

ιδίως εκείνοι οι οποίοι επιδιώκουν νά προσφέρουν ειδήσεις περί βαρβάρων 

δέν ενοχλούνται άπό τό εάν τό μεταγραφόμενον βαρβαρικόν όνομα δέν έχη 

ε?Ληνοπρεπή εμφάνισιν. Ίο τελευταΐον ίσχύει προ παντός διά συγγραφείς 
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ανήκοντας εις τήν δημώδη λογοτεχνίαν. Οΰτοι γοάφουν τά ξένα ονόματα 

δπως ακριβώς τά ήκουον. Συχνά άπαντα ή συσχέτισις του έν χρήσει ονόμα¬ 

τος με τό άρχαιοπινές, π.χ. ΜνσοΙ οΐ νυν καλούμενοι Βούλγαροι, Σχύ^ι 

ήτοι οΐ Κόμανοί, Παιάνων ήγονν Ούγγρων, κοκ. "Οταν δέ πρόκειται νά 

γίνη συνταΰτισις τουρκικού τίνος φυλου δ'χι προς αρχαϊκόν τι άλλα προς ενα 

οιονδήποτε ούννοτουρκικόν, τότε γίνεται χρήσις και του εξής μεταξύ άλλων 
τροπου: τουτονς δλ τους θύννους Ούζους άπεκάλεαεν ή Ιδι&τις γλώσσα, 

θύννων ήτοι Βουλγάρων, θύννων... των λεγομένων ’Άβάρων, κοκ. 

Προκειμένου περί τοπωνυμίων συχνά γίνεται συσχέτισις του αρχαϊκού 
(Ιλληνικου) μέ τό εν ϊσχύϊ, π.χ. είς τό Ίηηοδρόμιον, το οποίον Ηγεται 

τήν σήμερον "Ατμεϊντάνι, Λυκαονίας... τής νυν Καραμανίας κλπ. Ενίοτε 

Βυζαντινοί συγγραφείς παοαθέτοντες βαρβαρικά τοπωνυμία προσθέτουν και 
την ερμηνείαν του, π.χ. Σάρκελ... δπερ Ερμηνεύεται μέν Λευκόν Οίκημα, 

Κάς ταγ ήτοι Βουνός τών Χηνών, κλπ. Τό αυτό Ισχύει καί περί προσηγορικών 

προκειμένου, π.χ. πεσκέσιον ήτοι κανίσκιον, δερβίσης ήτοι μοναχός κλπ. 

"Ετερον θέμα μέ τό όποιον άσχολεϊται ό συγγ. είναι ό τρόπος άποδό- 

σεως είς τήν Ιλληνικήν των διαφόρων τουρκικών φθόγγων. ΚαΙ κατά τούτο 

παρατηρεϊται διαφορά μεταξύ των συγγραφέων. "Αλλοι, οί άρχαΐζόντες, 

προσέχουν ώστε ή είκων τής λέξεως νά μή άφίσταται των ελληνικών ?ιέξεων, 

ενφ άλλοι άδιαφορούν. Επιδιώκεται εν πάση περιπτώσει ή όσον τό δυνατόν 

πιστότερα άπόδοσις των τουρκικών φθόγγων. "Οπου δέ δεν άπαντφ άντι· 

στοιχία, άναζητεϊται ό συγγενέστερος φθόγγος τής έλληνικής προς άπόδοσιν 

τού τουρκικού. Φθόγγοι είς δυσπρόφερτα συμπλέγματα παραλείπονται, ούχι 

δε σπανιως παρεμβάλλονται φωνήεντα, ώστε ή λέξις νά γίνη εύπρόφερτος. 

Ενίοτε δυσπρόφερτα συμπλέγματα φθόγγων αντικαθίστανται δι’ άλώων εύπρο· 

φερτών. Δεν σπανίζουν καί αί περιπτώσεις άντιμεταθέσεως φθόγγων. 

Ίον τονισμόν των τουρκικών λέξεων οΐ Βυζαντινοί προσήρμοζον είς 

τούς κανόνας τής ιδίας των γλώσσης, ώς άλλως τε συμβαίνει καί είς οΐανδή- 

ποτε γλώσσαν δεχομένην ξένα στοιχεία. 

Εις ο,τι αφορρ την μορφήν τών περί ών ό λόγος λειψάνων, 0 Μ. 

παρατηρεί δυο τρόπους μορφολογικού εξελληνισμού : αί ξέναι λέξεισ δτε μεν 

προικίζονται με ελληνικήν κατάληξιν, ότέ δέ 0χι. Τό πρώτον ακολουθούν οί 

άρχαιζοντες συγγραφείς, το δεύτερον άποκλειστικώς οί χρησιμοποιούντες 

δημωδεστεραν γλωσσικήν μορφήν. Τά ονόματα τουρκικών φύλων προσλαμβά¬ 

νουν μεταγραφόμενα εις την ελληνικήν τάς καταλήξεις τού πληθυντικού -οι 

και -αι. Τα ονοματα βαρβαρικών χωρών άνευ έξαιρέσεως δέχονται τήν κατά- 

ληξιν -ία. Τέλος δέ τά βαρβαρικά κύρια ονόματα προσλαμβάνουν τήν κατά- 
ληξιν -ος, -ας, -ης, -ονς, -ων. 

Ο Μ. προβαίνει εν συνεχείφ καί είς τήν ορθήν παρατήρησιν. Κατά 

τήν ερευνάν ξενικών γλωσσικών στοιχείων άπαντώντων είς τάς ελληνικάς 

Βιβλιοκρισίαι 491 

πηγάς πρέπει νά παρακολουθώμεν καί τήν χειρόγραφον παράδοσιν τού σχε¬ 

τικού χωρίου τού κειμένου οπού ή ξένη λέξις, διότι δεν αποκλείεται νά επι- 

συνέβησαν μεταβο^ιοί κατά τήν αντιγραφήν τού χειρογράφου. Μόνον κατ’ αυ¬ 

τόν τον τρόπον θά καταστή δυνατή ή επιτυχής άναζήτησις καί έξακρίβωσις 

τής αρχικής μορφής τής οίασδήποτε ξενικής λέξεως. 

Τήν μακράν έκ δΟ σελίδων Εισαγωγήν, τής οποίας βραχεΐαν περίληψιν 

αποτελούν τά μέχρι τούδε παρατεθέντα, ακολουθεί ή λεξικογραφική παράθε- 

σις κατ’ αλφαβητικήν σειράν παντός στοιχείου, τό όποιον κατά τον συγγρα¬ 

φέα ανήκει εις γλώσσαν τών πολλών τουρκικών φύλων μέ τήν ιστορίαν τών 

οποίων συνδέεται ή τής αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπόλεως. Όνόματα 

λαών, χωρών, προσώπων, δνομασίαι αξιωμάτων καί οίαδήποτε γενικώς λέξις 

τουρκικής προελεύσεως κατέλαβαν θέσιν εις τάς σελίδας 51-350 τού δευτέ¬ 

ρου τόμου τών Β7Ζ3ηίίηο{:αΓθίο& τού καθηγητού κ. ΜοΓ&νο$ίΙί. "Εκαστον 

λήμμα άκολουθεΐται άπό ιστορικόν προσδιορισμόν, εφ’ δσον πρόκειται περί 

προσώπου ή λειτουργήματος, καί Ιν συνεχείφ άπό γλωσσικήν ερμηνείαν μέ 

συσχέτισιν τής λέξεως προς τήν δθεν προέρχεται τουρκικήν. "Εκαστον λήμμα 

παρατίθεται μέ τήν άναγραφήν τών χωρίων μιας Ικάστης τών Ιλληνικών 

πηγών, συχνά καί ανατολικών, 6'που ή λέξις άπαντξ. 

Ό Μ. δεν άρκεϊται είς τήν παράθεσιν δνομάτων τουρκικών προσώπων. 

Παραθέτει καί όνόματα ελληνοχριστιανικά, Ιφ* δσον ταύτα Ιφερον πρόσωπα 

φυλετικώς τουρκικά, π.χ. Αίκατερίνη, Βουλγαρίς πριγκήπισσα, σύζυγος τού 

αύτοκράτορος Ίσαακίου Κομνηνού, Αλέξανδρος, υιός τού Βουλγάρου ήγε- 

μόνος Άσάν κλπ. 

Τήν ώς άνω άνάλυσιν τού έργου τού Ούγγρου ιστορικού κλείομεν μέ 

τήν γενικήν παρατήρησιν, δτι πρόκειται περί λαμπρού επιτεύγματος, τό 

όποιον θ’ άποτελέση τον ασφαλή οδηγόν παντός δ όποιος θά θελήση νά 

προώθηση ετι περαιτέρω τάς τουρκολογικάς μελετάς. ’ Ας έχωμεν δέ ύπ’ ό'ψιν 

μας οτι τήν πρώιμον ιστορίαν τών τουρκικών φύλων, καί δή επί σειράν 

αιώνων, μέσφ κυρίως τών ελληνικών πηγών δυνάμεθα νά γνωρίσωμιεν· 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ 

άβν 1)ΐ)ζαηαηί8θΙι&η Ανδβΐί άβν Ώ&ηί8θ1ι&η ΠβιηοϊίναίίδΰΗβη ΒβρηΜϋί, 
II, ΒβτΙΐη, Αίίαάβητίβ - ΥβτΙα^, 19ο7, ΠΜ 44, οελ. 360. 

Είς τήν αυτήν μέ τό προηγούμενον έργον τού Ο. ΜθΓ3νο5ί1ζ σειράν 

τών εκδόσεων τού Ινστιτούτου έοεύνης τής Ελληνικής καί Ρωμαϊκής Αρ¬ 

χαιότητας (Τπδϋίίιιΐ: ίίΐΓ Οηοοίιίδοΐι ■ Εδπΐ!3θΐ36 ΑΙίεΓίαΠΊδΙ^ιιηάε) τής 

Γερμανικής Ακαδημίας τών Επιστημών τού Βερολίνου ανήκει καί δ περί 
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οΰ δ λόγος εις τό παςόν σημείωμα τόμος, δκ^ιβέστερον τό δεύτερον μέρος 

τουτου. Ό εκ δυο ήαιτόμων β^ζ τόμος της σειράς αποτελεί συλλογικόν εργον. 

'Ο πρώτος ήμίτομος, ηδη εξηντλημένος, περιεχει πραγματείας αναφερομενας 

εις τήν γλώσσαν, την φιλολογίαν, την ιστορίαν, την θεολογίαν και εκκλησια¬ 

στικήν ιστορίαν του Βυζαντίου. Ό δεύτερος εξ άλλου περιέχει πραγματείας 

αναφερομενας εις την ιστορίαν τής τέχνης, τάς επιστήμας καΐ την τεχνικήν 

του Βυζαντίου, τέλος δε εις τήν ιστορίαν τής Βυζαντινολογίας. 

Εις τήν ιστορίαν τής τέχνης άναφέρονται αι κάτωθι μελέται: Ηεηη&ηη 

λνοίάΐιααδ, Όδός και Βασιλική (σ. 1-95). ΚΙαιιε \νο556ΐ, Περί τής ουσίας 

τής τέχνης των χρόνων του Ιουστινιανού { σ. 96- 109). Ηεΐπζ ΜίοΙιαεΙίδ, 

Ό ουρανός του αυτοκρατορικου θρόνου (110-119). ΟϋηΙοΓ ΚίδΙονν, Περί 

τής προσωποποιήσεως του ’Ιορδάνου εΐς τάς παραστάσεις βαπτίσεως πρωί¬ 

μου χριστιανικής τέχνης (σ. 120-126). Ηαηη^ Ιατεοΐι, Τό θρησκευτικόν 

περιεχόμενον τής ρωσσικής εικόνας (127 ■ 147 ). Κ.6§ίη6 ΌδΙΠπ^, Βυζαντινά 

στοιχεία είς τήν τέχνην τοί3 Ιβ^"^ αΐ. (148-186). Ηδίηζ ΕαάβηάοΓί, Κατά¬ 

λογος τών^ργων Φιλίππου ϋβάϊνφουρτ (δοΗν/δΙηίιΐΓΐΗ) κατά χρονολογικήν 
τάξιν (σ. 187-205). 

ΕΙς τάς επιστήμας καί τήν τεχνικήν των Βυζαντινών άναςρέρονται αί 

μελέται: Κ.ιΐ(1ο1£ Περί τής έννοίας του Δικαίου καί τής Δικαιοσύ¬ 

νης. Κατά πόσον είναι οί Ρωμαίοι νομομαθείς θεμελιωταί τής επιστήμης 

του Δικαίου; ( σ. 206-252). λΥαΙΐΟΓ Ραίζ§·0Γ, Αναμνήσεις Βυζαντινών άπό 

τήν άρχαίαν Ιατρικήν φιλολογίαν ( 253 * 263 )· ΡίοΙιίδΓ, Γεωμέτρης 

καΐ Μουσικός (σ. 264-281). ΑπΕμτ δαίιΐο, *Η βυζαντινή Ιπίδρασις Ιπι 

των νομισμάτων τής Μέσης Εΰρώπης (σ. 282-292). ΟβΓίιειΓά ΡογΙ, Παρα¬ 

τηρήσεις έπι του Ιργου του Μ. Κ,ίοΙιμΓά, Πίναξ βιβλιοθηκών καί καταλόγων 

ελληνικών χειρογράφων ( σ. 293-300). 

Εις τήν ιστορίαν τής Βυζαντινολογίας τέλος άναφέρονται τά περιλαμβα¬ 

νόμενα είς τάς σελίδας 301 - 352. Αυτόθι διάφοροι συνεργάται του Ινστιτού¬ 

του εκθέτουν τά πεπραγμένα των διαφόρων τούτου τομέων. Ουτω παρατί¬ 

θενται Εκθέσεις επί τών πεπραγμένων των ομίλων επι τής Πατρολογίας, 

έπι τής Καινής Διαθήκης, έπΙ τής Βυζαντινολογίας. Εκτενή είναι τά δσα 

(σ. 301-331) περί τής Βερολινείου ’Ακαδημίας καί τής συμβολής της εις 

τήν έρευναν του Βυζαντίου γράφει δ ΙοΙιαπηβδ ΙητίδοΙιεΓ. 

Ό ΐνεϊάΙίΕμδ εις τήν ώς άνω διεξοδικήν μελέτην του εξετάζει τήν γένε- 

σιν του γνωστού αρχιτεκτονικού τύπου τής βασιλικής. Αυτόθι κάμνει λόγον 

περί τής σχέσεως τού αρχαίου θεάτρου και τής θείας λειτουργίας, περί τής 

άρχής τής χριστιατικής βασιλικής, περί τής σχέσεως βασιλικής και στοάς (Ρογ- 

ΐίοηδ), περί των προ τού Μ. Κωνσταντίνου χριστιανικών τόπων λατρείας, 

περί τής βασιλικής τών είδωλ.ολατρών μέ ακάλυπτον τό μέσον κλιτός, περί 

τής υπό στοών πλαισιουμένης δδού, περί τής σχέσεως τής χριστιανικής λα- 
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χρείας προς τήν δημοσίαν επίσημον οδόν και τήν βασιλικήν, περί βασιλικών 

τών χρόνων τού Μ. Κωνσταντίνου μέ ακάλυπτον τό μέσον κλιτός, περί τής 

νίκης τού αρχιτεκτονικού τύπου τής βασιλικής, περί τής βασιλικής ώς χώρου, 

περί τών σχέσεων τής γερμανικής στοάς (ΗδΠο) προς τήν βασιλικήν κλπ. 

Τό γενικόν τούτου συμπέρασμα είναι δτι δ γνωστός τύπος βασιλικής ανάγει 

τάς ρίζας του είς τούς αρχαίους είδωλολατρικούς χρόνους, δεν αποτελεί δέ έξέ- 

λιξιν ενός καί μόνου ώρισμένου τύπου. Ή ιστορία τής αρχιτεκτονικής διακρί¬ 

νει διαφόρους τύπους βασιλικής κατά τούς αρχαίους είδωλολατρικούς χρόνους. 

Κατά τον Ινοδδοί τά στοιχεία τά έπιτρέποντα είς ημάς νά συλλάβωμεν τήν 

ουσίαν τής τέχνης καί γενικώτερον τού πολιτισμού τών χρόνων τού Ιουστινια¬ 

νού ενυπάρχουν είς τά μνημεία τά δποΐα επί τού αυτοκράτορος εκείνου άνη- 

γέρθησαν, ώςεις τήν *Αγίαν Σοφίαν εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν, είς μωσαϊκά 

τών εκκλησιών "Αγιος Βιτάλιος καί "Αγιος Μιχαήλ είς τήν Ραβένναν, ακόμη 

είς μικρογραφίας καί εις έργα μικροτεχνίας τών χρόνων τού αυτού αύτοκρά- 

τορος. Τό συμπέρασμα τού συγγραφέως είναι δτι ή Ιποχή τού Ιουστινιανού 

εΰρίσκεται είς τό μεταίχμιον τών δύο κόσμων, τού αρχαίου καί τού νέου, τού 

μεσαιωνικού. Τά μνημεία της άνήκουν καί είς τάς δύο Ικείνας, τήν μίαν 

διαδεχομένην τήν άλλην, Ιποχάς. Δεν είναι δέ μόνον τά μνημεία τέχνης, τά 

δποΐα δμιλούν περί έποχής μέ Ιδιαίτερα γνωρίσματα, άλλα καί ώρισμένα 

μεγάλα πολιτικά, πολιτιστικά καί στρατιωτικά γεγονότα. 

*0 ΜίοΗ&δΗδ είς τήν μελέτην του άναπτύσσει τον είς τον « ουρανόν » 

τού αύτοκρατορικού θρόνου Ινυπάρχοντα συμβολισμόν. *0 « ουρανός » δέν 

άποτελεΤ άπλώς διακοσμητικόν στοιχεΐον τού αύτοκρατορικού θρόνου, άποτε- 

λεϊ συνάμα καί έκφρασιν τής περί άνωτάτου άρχοντος, αύτοκράτορος, βασι- 

λέως, τών χρόνων εκείνων άντιλή-ψεως. Συμφώνως προς τήν άντίληψιν τών 

Μέσων Χρόνων, τής οποίας τάς ρίζας άνευρίσκομεν είς τήν Ανατολήν τού 

μεγά?Λυ βασι?νέως τών Περσών καί εΐς τήν Αίγυπτον τών Φαραώ καί τών 

Πτολεμαίων, δ βασιλεύς είναι δ άπεσταλμένος τού Θεού, είναι δ χάριτι εκεί¬ 

νου κύριος τών εγκοσμίων, είναι ή επί τής γής άπεικόνισις τού έπουρανίου 

άρχοντος. Ύπεράνω αυτού κολπούται δ αυτός ουρανός, ό όποιος αποτελεί 

τον θρόνον καί τό ενδιαίτημα τού Πατρό: τών δλων. 

Ή προσωποποίησις τού Ίορδάνου ποταμού άπαντά τό πρώτον κατά 
τον 4ον Ε^ς παραστάσεις τής άναλήψεως τού προφήτου Ήλιου, άπό δέ 

τού 5·^^ αί. εις παραστάσεις τής βαπτίσεως τού Τησοΰ. Ή προσωποποίησις 

τού Ίορδάνου ώς διακοσμητικόν στοιχεΐον τής βαπτίσεως τού Θεανθρώπου 

μέ αφετηρίαν τήν Συρίαν, Παλαιστίνην καί Αίγυπτον διεδόθη ευρύτατα άνά 

τήν Ανατολήν καί τήν Δύσιν. Τά σωζόμενα μνημεία είναι πολλά, δ δέ τρό¬ 

πος παραστάσεως ό'χι ομοιόμορφος. Είς τον τρόπον παραστάσεως ανευρί¬ 

σκονται στοιχεία, τά δποΐα συνδέουν ταΰτην προς άναλόγους εκδηλώσεις τής 

είδωλολατρικής τέχνης. Είς σωζόμενα μνημεία τέχνης μέ τήν προσωποποίη- 
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σιν του Ίορδάνου διακρίνει ο συγγραφεύς τής μνημονευθείσης μελέτης 

Κ,ίδϋοτν δυο τΰπους: τον δυτικόν τής προ τοΰ Ιουστινιανού περιόδου και 

τον ανατολικόν τής μετά τόν αΰτοκράτορα εκείνον εποχής. 

Ή Η3.ΠΠ& 7ιιΓ5ο1ι εις την ως άνω μελέτην της αναλύει αΐσθητικώς, 

δογματικώς και ΐστορικώς είκοσι δυο διαφόρων θεμάτων εικόνας ρωσσικας, 

διά νά καταλήΐπ είς τό συμπέρασμα δτι ή ρωσσική τέχνη δεν αποτελεί τυφλήν 

συνέχειαν τής βυζαντινής. Παρ’ ολους τούς προς εκείνην δεσμούς της συγκεν¬ 

τρώνει στοιχεία, τά όποια την αποσπούν από την άντίληψιν τής ζηρας αντι¬ 

γραφής βυζαντινών προτύπων. Βεβαίως τό πνευματικόν βάθρον παραμένει 

άπαρασάλευτον. οΰχ ήττον όμως ή ρωσσική τέχνη δεν στερείται τοΰ χαρίσμα¬ 

τος τής ζωντανής περαιτέρω εξελιξεως και τής Ιπιτρεπτής μεταπλασεως τοΰ 

αρχικού πνεύματος. 
Τά έπι μέρους θέματα, τά όποια ή Κ. ϋδΐΗη§; είς τήν περί των βυζαν¬ 

τινών στοιχείων είς τήν τέχνην τού 16°^ αϊ. μελέτην της πραγματεύεται, 

είναι τά άκόλουθα: Βυζαντινίζουσαι εΙκόνες τής Θεομήτορος κατά τόν 16ον 

αΐ. είς τήν δυτικήν Εύρώπην. Βυζαντινά στοιχεία είς είκόνας τής Παναγίας 

κατά τόν αϊ. (ΑΙ δυνατότητες μεταφοράς τούτων μέσφ τής Ιταλίας. 

Βυζαντινίζουσαι εϊκόνες τής Παναγίας είς τήν Βοημίαν, τήν Γερμανίαν, τήν 

Ιταλίαν και τάς Κάτω Χώρας). Όλίγα τινά περί τής παραδόσεως τοΰ Εύαγ- 

γελιστοΰ Λουκά ώς πρώτου ζωγραφίσαντος τήν Παναγίαν. Ή αχειροποίητος 

εΙκών τοΰ Χριστού καΐ ή θεολογική της σημασία. 'Η εικονογράφησις τοΰ 

*Αγίου Μανδηλίου κατά τόν Ιδον καί 16ον αΐ. εις τήν ζωγραφικήν, πλαστι¬ 

κήν, είς τό ιχνογράφημα. ΕΙκόνες τοΰ Χρίστου εν σχέσει προς τήν άχειρο- 

ποίητον. Ή αυτοπροσωπογραφία τοΰ ΠΰτεΓ τού Ητονς 1500 έν συναρτήσει 

προς τάς εικόνας τοΰ' Αγίου Μανδηλίου. Διάφοροι άλλαι είκονογραφικαι παρα¬ 

στάσεις μέ βυζαντινήν επίδρασιν. Αϊ παρατιθεμεναι 134 φωτογραφιαι εικόνων 

σχετικών προς τό θέμα καθιστούν παραστατικωτέραν τήν άνάπτνξιν τούτου. 

Ή πραγματεία τού Κ.. Ιο6Γ03, Περί τής έννοιας τού δικαίου καινής 

δικαιοσύνης, ανήκει εις τήν φιλοσοφίαν τού δικαίου και προφανώς κατ* οικο¬ 

νομίαν περιελήφθη εις τόν παρόντα τομον. 

Ό \ν. Ριι1:ζ^€Γ εις τήν μελέτην του υπό τόν τίτλον Αναμνήσεις Βυ¬ 

ζαντινών από τήν άρχαίαν ιατρικήν φιλολογίαν, εξετάζει τάς σχέσεις, αί 

όποΐαι υπάρχουν μεταξύ δύο αγνώστου συγγραφέως των βυζαντινών^χρόνων 

συγγραφών, τής μιας υπό τόν τίτλον: Περί γεννήσεως ανθρώπου καΐ^ονής, 

τής έτέρας : Ανωνύμου τής περί τοΰ κόσμου κατασκευής καί τής τοΰ ανθρώ¬ 

που {έκδ. Ιάεΐετ, Ρΐιγδϊά εΐ Μεάϊα ΟΓαεεί ΜίποΓεδ) καί των δύο περι- 

φήμων έργων τού Ίπποκράτους, Περί φΰσιος παιδιού και Περί φύσιος 

ανθρώπου, τά όποια ήσαν καί τά πρότυπα. Η αντιπαραβολή εκείνη άγει 

τόν συγγραφέα είς τό συμπέρασμα, οτι καΐ εις τό Βυζάντιον Ιπέζη ή αρχαία 

ελληνική ιατρική επιστημονική παράδοσις. 
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*Η συνεργασία τοΰ Ε· Κ-ίεΙιίεΓ, Γεωμέτρης καί Μουσικός, άναφέρεται 

εις τάς περί μουσικής αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων των οποίων ή επί- 

δρασις έπεκτείνεται καί είς τούς βυζαντινούς χρόνους. 

Μετά σύντομον έξιστόρησιν τής έξελίξεως τοΰ βυζαντινού νομίσματος 

από τής συστάσεως τής αυτοκρατορίας μέχρι καΐ τοΰ 12οΐ’ «Ιωνος ό Α. δατίε 

εξετάζει τά στοιχεία εκείνα τά όποια μαρτυρούν επίδρασιν τής βυζαντινής 

νομισματικής επί τής τών κρατών τής Δυτικής Ευρώπης κατά τούς ΙΟο^', 

Ιΐσν καί 12ο'' αιώνας. Λόγοι πολιτικοί, οικονομικοί καί ιστορικοί συνετέλε- 

σαν ώστε τό νόμισμα τοΰ Βυζαντίου ν’ άποτελέση τό πρότυπον διά πλεΐστα 

δσα νομίσματα κρατών τής Δΰσεως. Ή αυτοκρατορία τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως είναι ή συνέχεια τής ρωμαϊκής, επί σειράν αιώνων ή πόλις τοΰ Βόσπο¬ 

ρου είναι τό έπίκεντρον τής οικονομικής ζωής τής όλης ευρωπαϊκής ηπείρου, 

τό δέ βυζαντινόν νόμισμα άπετέλει τόν χρυσοΰν κανόνα εις τάς διεθνείς τής 

εποχής συναλλαγάς, τέλος πλεϊστοι ήσαν οί μισθοφόροι εκ τής Δύσεως καί 

τοΰ Βορρά, οί όποιοι επιστρέφοντες είς τά ίδια μετά μακράν συνήθως ύπη· 

ρεσίαν εις τάς ένοπλους δυνάμεις τών αύτοκρατόρων τής Κωνσταντινουπόλεως 

εφερον μεθ* έαυτών τάς άπολαβάς των. ’Ιδού αί όδοί εισόδου τοΰ βυζαντινού 

νομίσματος είς τήν Δΰσιν, καθώς καί ή ερμηνεία τής Ιπιδράσεως τής βυζαν¬ 

τινής νομισματικής επί τής τών κρατών τής Δύσεως. 

Καί από τό άνά χεΐρας δημοσίευμα τής Γερμανικής Ακαδημίας τών 

Επιστημών συνάγεται ή έκτασις καί ή σοβαρότης τής είς τούς κόλπους έκεί- 

νης Ιπιτελουμένης εργασίας είς δ,τι άφορ§ είς τόν καθόλου βίον τής βυζαντι¬ 

νής αυτοκρατορίας. Δίκαιος δέ έπαινος άνήκει είς τούς επί τοΰ τομέως τούτου 

συ νεργάτας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ 

Γεαργίον Α. Πετροπονλον, Δ/οταριακαι πράξεις Παξών διαφόρων 

νοταρίων τών ετών 1658- 1810 ~ Μνημεία τον Μεταβνζ. Δικαίου. 2. 

= Παράρτημα τής Έπιστ. ^Επετηρίδας τής Νομικής Σχολής του Πανε¬ 

πιστημίου Ά'&ηνών. *Α'9'ήναι, 1958. Εις σ. λα'-{-566. 

Ό κ. Π., συνεχίζων άξιεπαίνως τήν έκδοσιν συμβολαίων τοΰ Μεταβυζ. 

Δικαίου, άφ’ οΰ έδημοσίευσε, τό 1956, 104 συμβόλαια έκ Σίφνου (τών ετών 

1684- 1835) καί, τό 1957, 860 συμβόλαια τοΰ νοταρίου Αθηνών Πούλου 

(1822- 1833), εκδίδει τώρα «κατ’ επιλογήν» 629 συμβόλαια 16 νοταρίων 

τών Παξών, τών ετών 1658-1810. Τά συμβόλαια δημοσιεύονται ολόκληρα, 

άνευ δμως σχολίων. Τά έν τελεί τέσσαοα ευρετήρια (κυρίων ονομάτων, τοπω- 
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νυμιών, ελληνικών καί ξένων λέξεων) βοηθούν μεγάλως εις την χρησιν τοί5 ογ¬ 

κώδους τόμου.Ή αντιγραφή των συμβολαίων τούτων παν άλλο ή ευχερής ήτο, 

λόγφ τής κακογς)αφίας και κυρίως των απείρων ορθογραφικών σφαλμάτων 

των πρωτοτύπων συμβολαίων, αποτελεί δέ πραγματικόν άθλον ή εκδοσις τού¬ 

των υπό τοΰ κ. Π. Νομίζω, δτι και μετά την εκδοσιν ταυτην, ουδεις υπάρ¬ 

χει λόγος ν’ αναθεωρήσω τάς έν τή Έπετηρίδι ταυτη (ΚΖ71957, σ. 402- 

404) σκέψεις μου, ας εΐχον διατυπώσει επ’ ευκαιρία: των ανωτέρω μνημο¬ 

νευόμενων εκδόσεων τοΰ κ. Π., σκέψεις άφορώσας τά χορηγούντο τάς σχετικάς 

δαπάνας εκδόσεως 'Ιδρΰματα' φαίνεται δέ, δτι θά επακολουθήσουν άλλοι 

πέντε τόμοι, μέ συμβόλαια Κεφαλληνίας, Μυκόνου, Χίου, Καστελλορίζου, 

Ηπείρου και Αιτωλίας { πρβλ. τοΰ ι δ ί ο υ ; ΟοΓΓΟδροηάΕΠΟθ 

θηίτε Μ, Ργ. Βδ1§·0Γ εί Μ. Ο. Α. ΡέίΓοροαΙοδ [1958], σ. 5). Ό αναγ¬ 

γελλόμενος σήμερον τόμος άφιεροΰται εις τήν μνήμην τοΰ Αντωνίου Μομ- 

φερράτου, ώς Ιπτανησίου καΐ ώς πρωτοπόρου είς τήν ερευνάν τής Ιστορίας 

τοΰ Ιλλ. Δικαίου* σημειωτέον, δτι είναι ή δευτέρα φορά, καθ’ ήν 6 κ. Π. 

άφιεριήνει εργασίαν του είς τόν αείμνηστον Μομφερρατον (πρβλ. τοΰ 

ι δ ί ο υ : Ή ελληνική συμβολή είς τήν ερευνάν τής Ιστορίας τοΰ Ιλλ. Δικαίου. 

Άθ. 1945). Πάντως, χωρίς νά θέλω νά μειώσω διόλου τήν άξίαν τοΰ Μομ- 

φερράτου, αλλά διά λόγους δικαιοσύνης, θά παρετήρουν, δτι, Ιάν ήθέλαμεν 

ν’ άκριβολογήσωμεν, δ Μ, δέν είναι « πρωτοπόρος » εις τήν ερευνάν ταύτην, 

διότι νομίζω, δτι τοιοΰτον θά Ιπρεπε νά χαρακτηρίσωμεν τόν Λεωνίδαν 

Σγοΰταν, δημοσιεΰσαντα είς τό περιοδικόν του « Θέμις» (1846 · 1861), 

πλήν διαφόρων άξιολόγων μελετών του, δκτώ άνέκδοτα κείμενα τοΰ βυζαντι¬ 

νού καΐ μεταβυζαντινού Δικαίου. 

'Ως προς τό Ιν τφ προλόγιρ μνημονευόμενον άντίγραφον τής Βακτηρίας 

Αρχιερέων, οΰτινος αγνοείται ή τΰχη μετά τόν θάνατον τοΰ Μ., θά ήθελα 

νά προσθέσω, δτι τό χφ. εξ οΰ τό άπολεσθέν άντίγραςρον, είναι τό ΰπ’ άριθ. 

1373 ΕΒΕ, λίαν εύανάγνωστον, συνεπώς δυνάμενον εΰχερώς ν’ αντιγραφή 

Ικ νέου ΰφ’ οίουδήποτε, εχοντος στοιχειώδεις κδν γνώσεις τής παλαιογρα¬ 

φίας* συνεπώς ή δυσχέρεια δέν έγκειται εις τήν αντιγραφήν, άλλ’ είς τήν 

έξεΰρεσιν τής δαπάνης εκδόσεως* σημειωτέον δμως, δτι πρόκειται περί παραλ¬ 

λαγής τής Βακτηρίας, τοΰ 1703, υπό τίνος μονάχου Νεοφύτου («έπΙ Λέ¬ 

σβου »), εν φ ή αρχική Βακτηρία (τοΰ 1645) εΰρίσκεται εις άλλα χφ. (πρβλ. 

έμόν Περίγραμμα, εν Έπετηρίδι 26/1956, σ. 174, εις ά χφ. δέον νά προσ- 

τεθή τό ΰπ’ άριθ. 9 χφ. τής Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης )* συνε¬ 

πώς μία κριτική εκδοσις τής Βακτηρίας θά έπρεπε νά γίνη επί τή βάσει των 

18 σωζομένων χφ. τής Βακτηρίας, ή τουλάχιστον τών προσιτωτέρων εκ 

τούτων. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ 

24 - 2 -1959 

Βιβλιοκρισία!, 

ΒαΗρίονββ Βρζαηϋηί I. ΏηβαΒ, ΙβΙοΗα Ιηνοο-Ηζαηϋηα (ί84ί-146%}. 

Εά/^ίβ οΗίϊοά, άβ ναείΐβ Θτβο'ίΐ, Εάϋιινα Αοαάαηίβί ΕβρηΜίοίί 
ΡορηΙανβ Ηοηιίηβ [Βιιοητβξίί], 1958, 508 σελ. 

Εκ τών σπουδαιότερων πηγών τής ιστορίας τών τελευταίων βυζαντι¬ 

νών χρόνων είναι, ως γνωστόν, τό Χρονικόν του Δουκα. Κριτική εκδοσις 

αυτοΰ, επομένως, ήτο αναγκαιότατη. *0 καθηγητής τής βυζαντινής φι?ιθλο· 

γιος έν τφ Πανεπιστημίφ Βουκουρεστίου ΥαειΙε Οτεοιι* άνέλαβε νά συμ- 

πληρώση τό κενόν τοΰτο, κατόπιν δέ πολυετούς εργασίας® παρουσίασε κατά 

τό λήξαν έτος ΰπό τόν ως άνω τίτλον δγκώδες σύγγραμμα, έκδοθέν υπό τής 

Ρουμανικής Ακαδημίας. Αί 508 σελίδες αυτοΰ περιέχουν πλούσιον περιεχό- 

μενον, τό όποιον δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν είς τρία μέρη: τό πρώτον συνα¬ 

παρτίζεται έκ τής ΕΙσαγωγή; ( σελ. 5 ■ 22), έν τή όποίφ έξετάζεται 1) ό βίος 

τοΰ Δουκα, 2) ή «θέσις» αυτοΰ είς τό ζήτημα τής ενώσεως Ανατολικής καΐ 

Δυτικής Έκκκλησίας, 3) ό Δοΰκας ώς πατριώτης καΐ λόγιος, 4) ώς Ιστορι¬ 

κός και φιλολογος, δ) τό έργον του, 6) οΐ Ρουμάνοι εν τφ Χρονικφ του, 

7) αί εκδόσεις τοΰ έργου του, 8) τά χειρόγραφα, 9) ή παλαιά ιταλική μετά- 

φρασις τοΰ Χρονικού του, 10) μία παλαιά νεοελληνική Ιπιτομή του, 11) ή 

νέα κριτική του εκδοσις καΐ 12) δ κριτικός ΰπομνηματισμός της. Τό δεύτε¬ 

ρον μέρος περιεχει συνοπτικόν βιβλιογραφικόν πίνακα μετά τών δΐβΊα και 

βραχυγραφιών, τό Ιλληνικόν κείμενον μετά ρουμανικής μεταφράσεως, σημειώ¬ 

σεις ίστορικοΟ Ινδιαφέροντος και κριτικόν ΰπόμνημα ( σελ. 23 ■ 437). Τό 
τρίτον, καί τελευταΐον μέρος, περιλαμβάνει γραμματικός και συντακτικάς 

ιδιορρυθμίας τοΰ Δουκα (σελ. 439-445), πίνακα λέξεων { σελ. 445 - 453), 

πίνακα δνομάτων καΐ πραγμάτων ελληνιστί και ρουμανιστι (σελ. 453-497), 

8 φωτοτυπικούς πίνακας εκ τών ελληνικών χειρογράφων, δι’ ών παραδίδε- 

ται τό κείμενον, πίνακα περιεχομένων και εΓΓ&Ιο. (σελ. 505*507). 

Περί τής ζωής τοΰ Δούκα δέν γνωρίζομεν εΐμή δσα δυνάμεθα νά στα- 

χυολογήσωμεν έκ τόΰ ίδίου του έργου. Είναι πιθανόν, λέγει όρθώς δ Ογ., 

ακολουθών τόν Κηιπι5&ο1ΐ0Γ, οη οΰτος ωνομάζετο Μιχαήλ, ώς καΐ δ πάπ- 

πος του, θιοτι εις τι μεταγενέστερον ηπειρωτικόν χρονικόν, άντιγράφον τήν 

αρχήν τοΰ Χρονικού τοΰ Δούκα, παρέχεται δ τίτλος: "Ιστορία τής ^Ηπείρου 

^ *0 V. Ογ60χι δΐ6δΒχ·9·η τόν Δημοσθ. Ροΰσσον είς τήν έδραν τής βυζαντινής 

φιλολογίας έν τφ Πανεπιστημίφ Βουκουρεστίου κατά τό 1939. Βλ. Δ. Β. Οϊκονο- 

μίδου, Μία διάλεξις περί Δημοσθ·. Ρούσσου, έφημ. Ίρις, ετ. 74ον, περίοδ. Β’, άρ. 

φ. 74, Βουκουρεστιον 17 Φεβρουάριου 1939. Τοΰ ιδίου, Ή «Ερμηνεία τής ζωγρα¬ 

φικής τέχνης» έν Ρουμανία, 'Αθηνδ, τόμ. 57 ( 1953), σ. 38 κεξ. 

2 Τήν παρασκευήν τής εκδόσεως ταύτης ανήγγειλε κατά τό 1947. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ·Έτβ5 ΚΗ' 32 
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Μιχαήλ νεπότα του Αονκός. Ό ακριβής τόπος καΐ χρόνος τής γεννησεώς του 

μάς είναι άγνωστα. έκ του γεγονότος, δτι οΰτος διετέλεσε γραμματευς 

του Οίοναππί Αάνιτηο κατά τό 1421 πρέπει νά συμπεράνωμεν, δτι εγεν- 

νήθη περί τό 1400, ίνα μή εϊπωμεν ολίγον πρότερον. Επίσης άγνωστον 

παραμένει τό έτος του θανάτου του. Πάντως οΰτος έζησε μεταξύ τού 1400 

και 1470. 
Σχετικώς μέ τήν « θέσιν » του Δοΰκα εις τό ζήτημα τής ένώσεως των 

Εκκλησιών ό Υ.Ο. γράφει, οτι «οΰτος, ώς συνάγεται εκ του έργου του, 

ΰπήρξεν ειλικρινής και πιστός οπαδός τής ενώσεως. Εις τούτο, λέγει, θα 

Ιπηρεάσθη υπό τοΟ γεγονότος, οτι οΰτος έζησε καΐ ειργασθη υπο ιταλικήν 

διοίκησιν καΐ δτι εις τήν ένωσιν ταΰτην διέβλεπε μεγάλην βοήθειαν εκ μέρους 

τής Δΰσεως διά τόν λαόν του εναντίον τοϋ τουρκικού κίνδυνου » (σελ. 6). 

"Οθεν, κατ’ εμέ, μάλλον ή πολιτική σκοπιμότης κατέστησεν αυτόν φιλενωτι- 

κόν. Ή άποψις αΰτη είναι δρθοτέρα τής παλαιότερον εκφρασθείσης γνώ¬ 

μης ΰπό τοϋ Ιδίου τοϋ Οτ., καθ’ ήν ό Δοϋκας δεν ώδηγήθη υπό πολίτικων 

κριτηρίων εΐς τόν φιλενωτισμόν, άλλ* δτι ή όρθόδοξος συνειδησις του δεν 

παρεβιάζετο άπό τήν έπιχειρηθεϊσαν Ιν Φλωρεντιρ ενωσιν. (V. Οτβοϋ, 

ΡοαΓ υπ6 τηοΐΠοαΓε οοηπαίεΒαποε άθ Γ1ιΪ5έθΓΪοη Όοαί^αδ, εν Μέιηοπμΐ 

Ι,ουΐδ Ρβίϊΐ, Μέ1μπ^63 ί1ΊιΪ5ί:οΪΓε εΐ: <1’3Γθίιέο1ο§:ίε ΒγζαηΗηοδ, Βυοστοβΐ:, 

1948, σελ. 138)'. Τήν διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος φιλενωτικήν 

« θέσιν » τού Δοΰκα ΰπεστήριξε παλαιότερον δ καθηγητής Η· Β. ίωμαδακης 

είς τήν μελέτην του Λουκάς ό ίοτορικός τής άλώοεως (Άθηνά 54 (1950), 

σελ. 53)®, τήν όποιαν δεν γνωρίζει ό V, Ογοοπ. 

Ό Δούκας, καίτοι υπηρέτησε τούς Φράγκους τής Ανατολής, έν τοΰτοις 

υπήρξε καλός πατριοπης, έλαβε δέ παιδείαν έλληνικήν καΐ έγνώριζε καλώς 

τόσον τούς αρχαίους τής Ελλάδος ιστορικούς, οσον καΐ τούς βυζαντινούς. 

Πλήν δέ τής ελληνικής γλώσσης, οΰτος έγνώριζε καΐ τήν τουρκικήν, πιθανώς 

δέ καΐ τήν ιταλικήν καΐ λατινικήν. Ύπό των πολλών εξετιμηθη ως ιστορι¬ 

κός, παραλλήλως δμως πρέπει νά εκτιμάται καΐ διά τό λογοτεχνικόν του ύφος 

τό οποίον, λέγει ό Ογ-, είναι άπλοϋν καΐ φυσικόν, συγχρόνως δέ ζωντανόν, 

βαθέως συγκινητικόν και δραματικόν. «Έξ όλων των συγχρόνων τής (τλω- 

σεως συγγραφέων οΰτος μάς άφήκε τήν ωραιοτεραν και συγκινητικωτεραν 

περιγραφήν περί αυτής» (σελ. 7). Ή είς τό έργον τοϋ Δουκα παρατηρου- 

μένη διγ^.ωσσία οφείλεται κατά τόν Ογ. εις τό δτι «ουτος γνωρίζει μεν και 

χρησιμοποιεί τήν άρχαίζουσαν βυζαντινήν γλώσσαν, αλλά τό εξαιρετικόν του 

1 Δυστυχώς δεν εϊδομεν τήν έν τή ρουμανική μελέτην τοΰ V. Ο γ β ο ιι, Ιείοή- 

ουί ΐ)ίζ3ηίίη Όώοά. Οιηυΐ §ί ορεΓΒ βά. Αη. Αοαά. Βοιβ. Μειη. δεφυη. Ιδί. 

δετ. III, ΐ. XXIX. ιηειη. 16, σ- 591 -661. 

2 Βλ. Τοΰ Ιδίου, ΟΙ συγγραφείς τής άλώσεως, Άθηναι 1953, σ. 29. 

τά?ι,αντον ώς συγγραφέως τόν ωθεί πολλάκις νά επιζητή την κατάλληλον εκ* 

φρασιν και ?^ξιν, πού ομιλούν εΐς τήν ψυχήν, "Ητο δέ φυσικόν τάς εκφρά¬ 

σεις και τάς λέξεις ταΰτας ν’ άντλή ο Δούκας από τήν λαϊκήν γλώσσαν» 

(σελ. 7). 
Κατ’ έμήν γνώμην πλήν τού όντως σοβαρού τουτου λογου και άλλοι 

παράγοντες πιθανώς συνετέλεσαν εις τήν διγλωσσίαν τού Δούκα: α) δ βυζαν¬ 

τινός οΰτος συγγραφεύς, ώς δυνάμεθα να συμπεράνωμεν εκ τής με?.έτης τού 

έργου του, διεκρίνετο δι* ανατολικήν αφέλειαν καΐ απλότητα, ευνοούσαν τήν 

χρήσιν και τής δημώδους, β) τόν χαρακτηρίζει άντικειμενικότης και αφηγη¬ 

ματική χάρις περί τήν έζιστόρησιν των γεγονότων, εις ταυτας δ αποδίδει 

μεγαλυτέραν προσοχήν παρά εΐς τήν γλώσσαν καΐ γ) τό μεικτόν γλωσσικόν 

ΰφος αποτελεί συνήθειαν και εΐς τάς διπλωματικάς σχέσεις των χρόνων εκεί¬ 

νων (Κ. Κρουμβάχερ, Ίστορ. τής βυζ. λογοτ., ελλ. μετάφρ. Γ. Σωτη- 

ριάδου, τόμ. Λ', 1897, σελ. 619). 

Έξετάζων κατόπιν δ Ογ. τό Χρονικόν τον Δοΰκα από άπόψεως περιε¬ 

χομένου χαρακτηρίζει τούτο Ιπιτυχώς ώς «περιεκτικήν καΐ καλώς πληροφο- 

ρημένην τουρκο-βυζαντινήν ιστορίαν (Ιντεύθεν εξηγείται καΐ ό τίτλος τής 

συγγραφής του: Πιις&5, Ιδϊοπδ ΙαΓοο-Ηζ&ηίίηα) μετά σημαντικών άνα- 

φορών είς τήν Σερβικήν, Οΰγγρικήν, Ρουμανικήν, Γενουατικήν και Ένετι- 

κήν ιστορίαν» (σελ. 8). Περί τινων δέ άνακολουθιών και αντιφάσεων τοϋ 

Δούκα δεν δύναταί τις νά εϊπη μετά βεβαιότητας Ιάν αΰται δφείλονται εις 

τόν συγγραφέα ή τινα άντιγραφέα τού Χρονικού του. Λίαν Ινδιαφέροντα 

τήν ρουμανικήν ιστορίαν τοϋ α' ήμίσεος τοϋ 15^^ αΐώνος είναι βσα άναφέ- 

ρονται εις τάς σχέσεις των Βλάχων μετά τοϋ Βυζαντίου καΐ τών Τούρκων. 

Π.χ. εκ τής μελέτης περί τής παρά τοίς Τούρκοις διαδοχής τών Σουλτάνων 

δύναται 6 Ιστορικός ν* άντιληφθή τόν τρόπον τής διαδοχής τοϋ ήγεμόνος εις 

τάς Ρουμανικός χώρας κατά τους παρελθοντας αιώνας. 

Ακολούθως δ V. Ογ. ποιείται λόγον διά τάς εκδόσεις τοϋ Χρονικού ή 

μάίάΙον τήν ΰπό τοΰ Βηΐΐίαΐάυε έκδοσιν τούτου, γενομένην εν Παρισίοις τφ 

1649. Αί κατόπιν εκδόσεις αποτελούν ανατυπώσεις ούτως είπεΐν τής πρώτης 

ταύτης έκδόσεως. Δυστυχώς ούδείς τών άνατυπωσάντων κατέφυγεν εΐς τό χει¬ 

ρόγραφον, δ δέ τελευταίος, δ Ιπι. έπέφερε διορθώσεις τινάς εΐς τήν 

έκδοσιν τής Βόννης (1834), άλλα τούτο επεριττευεν ολως, εφ οσον εις το 

χειρόγραφον άπαντώμεν τήν ορθήν γραφήν καί έκφρασιν. Τό πλήθος τών 

σφαλμάτων τής α’ έκδόσεως, αΐ υπερπηδήσεις λεξεων και φράσεων, αι παρα- 

νοτίσεις και αΐ κακαί άντιγραφαί, επαναλαμβανόμενοι εις τας ανατυπώσεις, 

έπέβαλλον προ πολλού τήν κριτικήν τού Χρονικού έκδοσιν έπι τή βάσει τής 

χειρογοάφου παραδόσεως. Τό κακόν είναι οτι το Χρονικόν διεσοίθη εις εν 

μόνον χειρόγραφον, έν τφ ΰπ’ άριθ. 1310 ελληνικω κωδικι τής Βιβλιοθήκης 

τών Παρισίων { φ. 288’' - δθΐ’^ ) τών μέσων τού 16ου αΐώνος κατά τήν χρο- 
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νολογησιν του V. Ογ., καί μίαν ιταλοελληνικήν μετάφρασήν τοΰχου. "Ετερος 
ελληνικός κώδιξ τής Παρισινής Βιβλιοθήκης ύπ* άριθ. 1766 ( φ. 19»· * 409·^ 

περιλαμβάνει πιστόν άντίγραφον τοίί προηγουμένου. Τό χ/φον τοΰτο, κατά 
τον εκδότην, ανήκει εις τον 18ο'' αιώνα. Εις άμφότερα δ’ελλείπει ή αρχή καΐ 
το τέλος του Χρονικού. Τό χάσμα άναπληροΰται μερικώς από την Ιταλοενε* 

τικήν μετάφρασιν αυτοΰ άναγομένην εις τόν 16ο'' ή τόν Ιδ*^*^ αιώνα. Ή μετά- 

φοασις αίίτη άνακαλυφθεΐσα υπό του ιστορικού Ε. έν τή Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη τής Ένετίας έδημοσιεΰθη υπό Ιτη. ΒεΙεΙίεΓ εν τη έκδόσει τής 
Βόννης τφ 1834, σελ. 349*512. Παρά τάς ελΡ.εί·ψεις της ή πα?.αιά αυτή 
μετάφρασις χρησιμεύει ενίοτε εις την άποκατάστασιν του κειμένου. 

Ή εις νεοελληνικήν γλώσσαν έπιτομή του Χρονικού του Δουκα, ευρι¬ 

σκόμενη εν τφ ύπ*άρ. 4 χ/φφ κώδικι τής Βιβλιοθ. τής Ρουμανικής “Ακαδη¬ 

μίας (βλ. Ο. Ινίΐζίοα, 03ί:α1. τημπαδΟΓ. §·Γ6οε§ΐ:ί, Βαοαπ 1909, σελ. 

7-8), Ιγένετο Ικ του κειμένου τής α' έν Παρισίοις εκδόσεως Βαίΐιαίάαδ, 

παρουσιάζει δέ τάς Ιλλείφεις καΐ τά σφάλματα τής Ιν λόγφ Ικδόσεως. "Οθεν 
■δπήρξεν άχρηστος είς τήν κριτικήν του κειμένου άποκατάστασιν, άλλα χρή¬ 

σιμος διά τήν είς τήν ρουμανικήν γλώσσαν μετάφρασιν. Βιβλιογραφικώς άνα- 

φέρει δ Ογ. καΐ τήν κατά τό 1685 Ιν Παρισίοις γενομένην γαλλικήν μετά* 

φρασιν του Δουκα υπό Οοαεΐη Ικ τής εκδόσεως ΒιιΙΙίμΙάιΐδ. 
ΕΙτα άναφερόμενος εΙς τήν ΰπ’ αυτοΰ εκδοσιν σημειώνει τάς δυσχερείας 

τοΰ άναληφθέντος Ιργου, διότι δ εκδότης ούσιαστικώς είχεν είς τήν διάθεσίν 
του Ιν μόνον χειρόγραφον καί μίαν ΐταλοενετικήν μετάφρασιν. Ή κατάστα* 

σις αΰτη τής χειρογράφου παραδόσεως τοΰ κειμένου δεν άπέβη πρός διευκό* 

λυνσιν τοΰ εκδότου. Άντιθέτως, Ιάν ΰπήρχον περισσότερα χ/ςρα, 9ά ήτο 
δυνατόν νά καταστή εΰκολώτερον καΐ άποτελεσματικώτερον τό Ιργον τής κρι¬ 

τικής τοΰ κειμένου άποκαταστάσεοις, άς συμβαίνει συχνά είς κείμενα τής 
παλαιοτέρας ή και τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος. 

Ό εκδότης ακολουθών τάς υποδείξεις, τάς δημοσιευθείσας υπό τής Διε- 

θνοΰς “Ακαδημαϊκής Ένώσεως (βλ. νεωτέραν εκδ. υπό Α. Βείαΐϋε και Α· 

δενβΓγπδ, 1938), σημειώνει εν τφ κριτικφ ΰπομνήματι πάσας τάς μεταβο- 

λάς καί διορθώσεις, άποδοχάς διαφόρων γραφών κλπ. Σιωπηρώς διορθώνει 
ορθογραφικά σφάλματα, ών ικανά άπαντώσιν εν τφ ώς άνω Παρισινφ χ/φφ, 

άποκαθιστφ δέ τόν ορθόν τονισμόν καί τά πνεύματα αρκετών λεξεων χωρίς 
σχετικήν μνείαν εν τφ ερρείΓ. ογϊϊ. Έκ τής γενομένης άποκαταστάσεως τοΰ 
τονισμού πολλών πρωτοκλίτων λέξεων εν τή ληγοΰση τοΰ πληθυντικοί διά 
περισπωμένης έχομεν νά παρατηρήσωμεν τοΰτο: δτι δεν έχρειάζετο πάντοτε 
δ τονισμός εν τή πτώσει ταΰτη ν“ άκολουθήση τόν γραμματικόν κανόνα τής 

» Ό V. Ογ. έν σελ. 1δ τής ΕΙααγωγής του γράφει « φ. 19γ * 409ν » έν δέ τή 
σελ. 25 γράφει « φ. 19γ-410». Ποία έκ τών δύο παραπομπών είναι όρβυτέρα; 
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αρχαίας γλώσσης, διότι πολλά πρωτόκλιτα ονόματα τονιζόμενα εν τή γεν. 
τοΰ πληθ- εις τήν παραλήγουσαν προδίδουν δημώδη προέλευσιν. Οΰτω π.χ. 

δεν έχρειάζετο νά διορθωθή ή γενική νησιώτων, Σκύ&ων, Άλβανίτων εις 
νησιωτών, Σκν&ών, ^Αλβανιτών κ.τ.δ. 

Εις τό ελληνικόν κείμενον διέφυγε τήν προσοχήν τοΰ συγγραφέως ικα¬ 

νός αριθμό; γραμματικών κυρίως σφαλμάτων, τών οποίων τήν διόρθωσιν 
άποκαθιστα είς τάς άν. άρ. σελ· 505-507 τοΰ έργου του. Είς τά 6ΓΓ313, ταΰτα 
ας μου έπιτραπή νά προσθέσω καί τά επόμενα, τά οποία έσημείωσα διεξε?ι,· 
θών τό Ιλληνικόν κείμενον τοΰ Δουκα μέ συνεχή αναδρομήν είς τόν 3ρρ. 

ΟΓΐϊ. καΐ τους πίνακας λιέξεων καί πραγμάτων. Σημειωτέον δ* οη πρός απο¬ 

φυγήν διογκώσεως τής βιβλιοκρισίας ταΰιης δεν αναφέρω είμή σπανίως τό 
έσφαλμένον, περιοριζόαενος ν’ αναγράψω μόνον τό ορθόν, παραπέμπων είς τό 
Ιλληνικόν κείμενον διά δυο άριθμών. Έκ τούτων δ πρώτος δηλοί τήν σελίδα 
τοΰ κειμένου, δ δ’ έτερος τόν στίχον αΰτοΰ. 

Οΰτω 33,9 κτίσεως (πρβλ. 307,18 ένθα γράφ. όρθώς)" 33,22 έπεπεινα· 

35,8 ^ρξαντο· 35,24 άηέπεμηε· 37,29 οϋδείς' 37,34 άγνοοϋντος (παρά τήν 
εσφαλμένην γρ. άναγνοουντος δ συγγρ. μεταφράζει δρθώς ηβξΐϋπά)· 41,10 

φυλακής (τοΰτο παραθέτων Ιν τφ αρρ. οηΐ. λέγει «ίθΓί3.556 φυλακής»' 

διατί ίοΓίαεδΟ ! έφ“ δ'σον κατά γενικήν οΰχΐ δέ κατ* αίτιατικήν πρέπει νά τεθή 
Ιν τφ κειμέ'φ ή λ. διά νά έχωμεν νόημα)' 43,6 δ.ηαγγίλλουαΐ' 43,10 άποκροό· 

οει' 44,34 (σημ. 5) τής νέας μονής' 47,6 άνάηλεως· 53,2 έπεϋ'ύμει· 53,29 

ώσπερ· 55,30 καταπολεμήοη' 55,32 Καντακουζηνοΰ' 57,9 έξιάσι (οΰχί Ιξίασι, 
ό)ς επίσης άφιάσιν, ως δρθώς διώρθωσεν δ Χ· Χαριτωνίδης, Είς Μιχ. Δού¬ 

καν, Πλάτων, 4 (1952), σελ. 99)· 57,15 μαχαίρας' 59,14 μειγννμενον' 59,17 

αύΐόγλωττθ7'' 59,28 Χάροντας· 61,21 κανχωμένων' 61,22 μειξοβάρβα- 

ρον’ 65,5 όρμα'&ός· 69,4 σννέϋ·λατον (ώς έχει δ Παρισινός κώδιξ 1310 καί 
οΰχί συνεθλδτον)· 69,31 άγαλ^όμενοι· 73,15 μείγδην' 75,18 έμηιμηρα (πρβλ. 

91,15)· 77,19 ήβονλετο- 79,3 Αγλαΐαν 79,12 οΧνον' 81,15 ανμμείξαντες’ 91,8 

ή §ίς' 91,32 Καππαδοκίαν" 93,5 {ά)πληκεύων· 95,12 άθροισμα· 95,20 μορ- 

μολνκειον' 97,9 χωρος' 99,31 σκάκου ( = ζατρικίου): Ή φράσις ολόκληρος 
έχει ούτως: « ήττηθείς εν τφ τοΰ σκάκου {οχι σκάκφ) παιγνίφ παρά τοΰ 
υιοΰ»' 101,7 παρηγορήσας’ 105,6 καθείς· 105,7 εΐλκνσαν 139,2-3 προάστια" 

141,34: Όρθώς ο συγγρ. προτιμφ τήν γραφήν τοΰ Παρισινού χ/φου πίττα- 

κοκομιστον πρός τήν όποιαν επλησίασεν ή κριτική οξυδέρκεια τοΰ X. Χαρι- 

τωνίδου, σημειώσαντος τήν λ. πιττακομιοτον αντί τοΰ εσφαλμένου τής Βόννης 
πνχτακομιστου (βλ. Πλάτων, ενθ’ άν., σελ. 99)· 155,5 κορυφαίου" 155,20: 

Προτιμητέα κατ’ εμέ καί σύμφωνος πρός τόν νουν τοΰ χωρίου είναι ή διόρθω- 

σις τοΰ X. Χαριτωνίδου (Πλάτων, ένθ* άν., σελ. 99) διά τοΰ δρθοΰ πυριφλέ- 

κτους αντί τοΰ πυριφλεγεύους τοΰ Παρισινού κώδικος (τήν γραφήν του 
Παρισ. κώδικος έδέχθη δ V. Ογ. ) καί τοΰ πυριφλεγέτους τής Ικδόσεως 
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Βε^1ζ6Γ (Βόννη 1834). Τοιουτοτρόπως τό χωρίον δέον ν* άποκατασταθπ: 

« Έλθών δέ και πολλάς πόί^ις και κώμας πυριφλέκτους αναδείξας εφθασεν 
εις Ίκόνιον»· 175,22 αρξομαι' 179,15 χοιροβοσκονς' 189,19 θ^αααλονίκης' 

213,5 διγόνοια- 245,5 εχ&ρωδώς- 299,31 ετάλάνιζον 303,9 κ.αϋ' έκαοτην 

307,17 πολιχνίον 313,17 σταϊ^ερώ,- 321,29 Άχελον (= Άγχίαλον και οΰχΐ 

Άχελφον). Ό Υ.Ο. γράφει Άχελφον εν τφ έλλην. κειμένφ και μεταφράζει 

Αΐιείοοη (σελ. 320). Κατωτέρω εις τον ελληνιστί συντεταγμένον πίνακα 

δνομ. και πραγμάτων γράφει: « Άχελφον Βαί^ατΐαο ιιΛδ ΐη ΙΐΙοΓε Ροηΐί 

Εηχίηί 321,22. Ηοάίεηιμ ΑοΗίαΙοδ υΓΐ)δ?» (σελ. 455). Και κατωτέρω 

είς τον ρουμανιστί συνταχΰέντα πίνακα των αυτών 6νομ. και πραγμάτων 

( σελ. 472) λέγει τά αυτά. Νομίζω, δτι, αν προσέξη κανείς τό κείμενον του 

Δουκα, εν3α άναφέρεται τό τοπωνΰμιον, ^χον « ήν γάρ ό Καρατζιάπεγις προ 

καιρού σταλχ'ίεις σόν δυνάμει εις τά του Πόντου κάστρα, Ιίγουν Μεσέμβριαν, 

Άχελφον, Βυζόν και τά λοιπά καΐ προς εαυτόν εποιήσατο », δεν 3ά άμφιβάλλη 

δτι πρόκειται περί τής Άγχιάλου, Άχελοΰ’ 325,18 εύγενής' 355,24 νύκτα· 

371,1 Ρωμαίοις- 371,15 ηλατείαις- 407,2 εΓτε' 415,12 Τρφάδα, Τρφάδος' 

415,23 ά{νέ)πεμ'ψαν (άντί του εσφαλμένου άπεμψαν)· 419,14 Φωκαιαν καΐ 

431,11 άποκριαιάριον. Πλήν τούτων διορθώνω καί τινα αβλεπτήματα πάρει· 

σφρήσαντα είς τούς πίνακας: 446* άρχηγία, 452 συννεφώδης, 458 Θρρκη, 

465 Όθμάν, Όθμανίδες, Όθμάνων καΐ 469 Πεςσοτούρκοι. 
*Η είς τήν ρουμανικήν μετάφρασις τού έΡΑηνικού κείμενου τού Δουκα 

άποδίδει έπιτυχώς τό τε περιεχόμενον καί τό ύφος αυτού. Είς τινα δέ σημεία 

τό ρουμανικόν κείμενον φθάνει τό πρωτότυπον, ώς δυναται τις να διαπί¬ 

στωση άναγινώσκων τήν περιγραφήν τής άλώσεως. Περιορίζομαι είς τρία 

μόνον παραδείγματα: 

1) σ. 351: « Τό δέ τήν πόλιν σοι σ. 350; « Οιί άοερτε θΓμ§ ΐΜ 

δούναι, ούτ’ έμόν έστιν οΰτ’ άλλου άβιι, ηιι ε πιει ιη ριιίεΓεο πιεα πιει 

των κατοικούντων εν ταύτη' κοινή ο. μΐίεμίνα άϊπ Ιοεαίΐοπί Ιαί, εδεί, 

γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως ίο^ϋ ιηΐΓ-ιιη §;ίηά, άίπ ρΓορτί» 

άποθανοΰμεν καί ού φεισόμεΐία τής ποοδϊΓδ νοίηΐδ, πιαΐ 5ϊηε νοπι ηιυπ 

ζωής ήμών». §ί ηα πε νοπι 
2 ) σ. 361: « Ό βασιλεύς οΰν άπα- σ. 360 ; « Αίαηεΐ ίπιρδΓαΙιιΙ ϊδίο- 

γορεύσας εαυτόν, ιστάμιενος βαστάζων νϊΐ; άε Ιοί, δίιηά επ 535ία §ΐ εα δοπ- 

σπάθην και ασπίδα, είπε λόγον λύπης ίπΐ ιπ ιπϊΐπϊ, 3 δρακ ιιη ευνίπΐ: άε 

άξιον' « Ούκ έστι τις των χριστιανών άπτετε νΓεθηίε; « Νπ ε θ3Γε ηίεϊ 

τού λαβεΐν τήν κεφαλήν μου απ’ ε- πη ετε^Ηπ §δ-πιΐ Ϊ3 ε3ριι1?!» 

μοΰ » : ^Ην γάρ μονώτατος άπολει- Οδεί τδπιδδεεε δίη§:πΓ-δΐη§;ιΐΓεΙ», 

φθείς ». 

3) σ. 385: « ΚαΙ ήν Ιδεϊν τήν ά- σ. 384: « §ί ΙοΒίδ ΟοπδίΒηίΐπο- 

πασαν Πόλιν έν ταΐς σκηναΐς τού ροΐεπ ετα άε νδζαί ίη εοτίηπίε άΐη 
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φωσάτου, τήν δέ πόλιν έρημον, νε- ία^δτδ, Ϊ3Γ θΓ3§υ1 ρπδΙία §ί τηοΓΐ, 

κράν κειμένην, γυμνήν, άφωνον, μή ^όΙ §ΐ Ιδτδ άε §:Ί3δ, ηεανΐηά ηΐεΐ 

εχουσαν είδος ουδέ κάλλος. ίταπιιΐδείε. 
Ό Πόλις, Πόλις, πόλεων πασών Ο Χ3ΓΪ§^Γ3ά, ο Τ3Γί§:Γ3ά, εαρ αΐ 

κεφαλή- ώ Πόλις, Πόλις, κέντρον των ίπΙιίΓΟΓ οΓ35ε1οΓ. Ο ΤΆτι^ΐαά, ο 

τεσσάρων τού κόσμου μερών" ώ Πό- ^επίηιΐ 3ΐ εεΙοΓ ραΙηι 

λις, Πόλις, χριστιανών καύχημα και Ρ&Γϊί Ιαπιϋ ! Ο Τ'3ΓΪ^Γ3ά, ο Τ^·" 

βαρβάρων άφανισμός- ώ Πόλις, Πό- τί^Γ^ά, £3ΐ3 εΓεξβηίΙοΓ §ί ]Π03ηεα 

λις, άλλη παράδεισος φυτευθεΐσα προς 53γ1)3π1ογ ) Ο Τ^η^ναά, ο Τ^γϊ- 

δυσμιάς, εχουσα ένδον φυτά παντοΐα ^Γ3.ά, 3ΐ άοΐΐεο ταΐ δδάΐΐ; δρτε αραδ 

βρίθονχα καρπούς πνευματικούς». ροπίϊ άε Ιοί £ε1ιι1 ΐηδιιηΐΓπί δδυ. 

ίηεδΓοαίί άε Γθ3άε δρίήΐιιαίε ». 

Ανεξαρτήτως προς τά ώς άνω σημειωθέντα σφάλματα και τυπογραφικά 

άβλεπιήματα, ή εργασία τού Υ.Ο., προϊόν άξιαγάστου μόχθου καί εύσυνει- 

δησίας, σημαντικός ύπηρεσίας προσφέρει είς τήν πρόοδον των βυζαντινών 

μελετών και τής ιστορίας Ιν Ρουμανίι;ρ, παρεχουσα είς τους Ιρευνητάς έν τε 

τφ πρωτοτύπφ και έν μεταφράσει άξιολογώτατον εργον τής βυζαντινής ιστο¬ 

ριογραφίας. 
ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

36ΗρΙονβ3 Βί^ζαηίίηί ΐΙ· Β (ΐοηιο ΟΚαΙοοΰοηάίΙ, Εχρν,η&Η ΙβΙο- 
ηοβ ίη τοηιίηβξίβ άβ Υα^ϋβ Θνβοϊΐ. Εάίίΐίτα Αοο,άβγηίβί Κ^ρη·- 

δΖτοίί ΡορνίΧατβ Κοηιίηβ [Βηοητ&^ϋ], 1958, 8°^, νΐΠ·\'857 σελ. 

Ό προκείμενος τόμος, άνήκων, ώς και ό προηγούμενος, είς τον κάλα¬ 

μον τοΰ καθηγητοϋ Υαδϋε ΟΓθου, αποτελεί μετάφρασιν είς τήν ρουμανικήν 

γλώσσαν τού έργου « ’Άποδείξεις Ιστοριών » Λαονίκου τού Χαλκοκονδύλη. 

*Η συγγραφή αύτη τού διακεκριμένου Ρουμάνου έπιστήμονος εκδοθεϊσα εν 

Βουκουρεστίφ υπό τής Ρουμανικής Ακαδημίας περιλαμβάνει: α') σύντομον 

πρόλογον, β') εισαγωγήν είς τον βίον και τό έργον τού Χα?νκοκονδύλη (σελ. 

3"32), γ') τήν μετάφρασιν (σελ. 25-315) και δ ) πλουσιωτατον πίνακα 

ονομάτων καί πραγμάτων (σελ. 317 -349). 

Ό συγγραφεύς λέγει εν τφ Προλόγφ, δτι τήν μετάφρασιν του έκαμεν 

εκ τής τελευταίας εν Βουδαπέστη υπό Εη^. ϋατίίό Ικδόσεως τού Χαλκοκον¬ 

δύλη (τόμ. I 1922, τόμ. II μέρ. α' 1923 καί β' 1927), έθεώρησε δε καλόν 

νά σημείωση είς τά περιθώρια εν αντιστοιχία τας σελίδας τής κατα το 1843 

υπό Ιπι. ΒεΙίΙεεΓ γενομένης Ικδόσεως τής Βόννης, ίνα καταστή δυνατόν νά 
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εΰρίσκη τις ευκόλως εν οΐςιδήποτε αλλϊ] εκδόσει τά χωρία, εις τά όποια γίνον* 

ται αΐ σχετικαί παραπομπαί. 

Λόγον ποιούμενος ό V. Οτβοα εν τη Εισαγωγή περί του βίου καΐ του 

έργου του Χαλκοκονδΰλη, εμφανίζει εξαιρετικήν βιβλιογραφικήν ενημερό¬ 

τητα. {Άπό ελληνικής πλευράς καλόν θά ήτο εάν ελάμβανεν ύπ* οψιν και 

τήν υπό τοί5 καθηγητοΰ Νικολάου Τωμαδάκη σύντομον μέν, άλλα περιεκτι¬ 

κήν βιογραφίαν τού Αθηναίου ιστορικού" βλ. Οί συγγραφείς τής άλώσεως, 

Άθήναι, 1953, σελ. 207-213). 2υνοψίζων δέ τά πορίσματα των λνΐΠίαιη 

ΜίΠοΓ, Δ. Γρ. Καμπουρογλου, Ο. ΟαιπηιοΙΙί, Ε. Π&Γίζό καΐ Κ. Οϋίετ- 

όοοίζ, ό νεΐ3. θΓ6ου μετά πολλής επιμελείας άνασυνθετει τά περί του βίου 
και του έργου του Χαλκοκονδΰλη. 

Περί τής μεταβολής του χριστιανικού του ονόματος άπό Νικολάου εις 

Ααόνικον δεν υπάρχει αμφιβολία, Ιφ’ οσον μάλιστα Ικ των πολυαρίθμων 

χειρογράφων, διασφζόντων τό εργον του, μερικά φέρονται υπό τό Νικόλαος, 

ούχΙ δέ τό Λαόνικος, *Αλλά και ή μαρτυρία τοΟ σχεδόν συγχρόνου του 

ΑηΙοηίιιε 3&ί)€ΐ1ίου8, δστις τον δνομάζει αηοίον ^νανίΒΒίιηιΐΒ ΝίοοΙαΟΒ 

ΟΙιαΙοοοοηάι/ΙβΒ, διασαφηνίζει έτι περισσότερον τάς περί τό όνομα του άνδρός 

γνώσεις μας. 'Ως πρός τήν ετυμολογίαν του επώνυμου Χαλκοκονόνλης 6 Ογ. 

άπλώς αναφέρει τήν γνώμην του Βατίιό, ΰποστηρίζοντος τήν Ικ του «καν- 

δήλα Ικ χαλκού » παραγωγήν, παραπεμπων εις τάς άντιθέτους άπόψεις του 

06γ1&π(1 (ΒΝ^ι). 5 (1926/27) σελ. 431) χωρίς νά εκφέρη ιδίαν γνώμην. 

Σχετικώς δέ μέ τόν χρόνον τής γεννήσεως του άνδρός δεν γνωρίζομεν άκρι- 

βώς. Πιθανώς ουτος Ιγεννήθη, λέγει, δλίγον πρό του 1423, ώς συνάγεται Ικ 

του ίδιου του Ιργου καΐ Ικ τής πληροφορίας Κυριάκου του Ιξ Άγκώνος, 

καθ’ ήν «ό Λαόνικος, καίτοι νέος, κατ’ ’ϊοΰλιον του 1447 ήτο εγκρατής τής 

ελληνικής και λατινικής παιδείας». Ό πατήρ του Γεώργιος εστάλη παρά τής 

χήρας του ήγεμόνος των Αθηνών Μαρίας Άτσαγιόλη, τό γένος Μελισση- 

νοΰ, συγγενούς του, πρός Μουράτ τόν Β'. Ό ιστορικός Λαόνικος άναφερό- 

μενος εις τήν πρεσβείαν ταυτην δίδει μόνον τό επώνυμον του πρέσβεως 

« Χαλκοκονδυλης », καθώς δμως φαίνεται, πρόκειται κατά τόν Ογ. περί του 

πατρός του ιστορικού· ΈξωσθεΙς κατόπιν Ιξ Αθηνών ό Γεώργιος Χαλκό- 

κονδΰλης κατέφυγεν εις Πελοπόννησον, εκεϊθεν δέ φαίνεται δτι άπεστάλη 

παρά Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου ώς πρέσβυς πρός τόν αυτόν Μουράτ 

τόν Β' δ υ!ός του Γεωργίου Λαόνικος μέ σκοπόν τήν μεταξύ των δυο ήγε- 

μόνων συνεννόησιν· Τήν τελευταίαν ταυτην γνώμην στηρίζει ό Ογ. εις πλη¬ 

ροφορίαν του ιδίου Λαονίκου Χαλκοκονδΰλη, δστις, λέγει, μετ’ ακρίβειας 

προσονομάζει τόν πρέσβυν, καθ* ον τρόπον γράφει περί του εαυτου του 

άρχόμενος τής ιστορίας του’ «ήν δ’ ό πρέσβυς Χαλκοκονδυλης Αθηναίος». 

Έκ μόνης δ'μως τής πληροφορίας ταΰτης δεν δυνάμεθα, νομίζω, νά συναγά- 

γωμεν ασφαλές συμπέρασμα περί τής πρεσβείας του ιστορικού, διότι και δ 

πατήρ του ήτο Αθηναίος, ώς και παν άλλο μέλος τής οίκογενείας του. 

"Αλ^.ως τε παλαιότεροι καί νεώτεροι ερευνηταί δεν συμφωνούν περί του ποιος 

άκοιβώς των Χαλκοκονδυλών άπεστάλη υπό Κωνσταντίνου Παλαιολογου προς 

Μουράτ τόν Β'. Ούτως οι Κ. ΚΓπηιΙι&οίιεΓ καΐ Ν. Τωμαδάκης δέχονται, 

δτι εις άμφοιέρας τάς πρός τον ώς άνω Τούρκον ηγεμόνα αποστολας ο Λαο- 

νικος εστάλη ώς αντιπρόσωπος τής Μαρίας ’Λτσαγιολη και τοΰ Κωνσταντί¬ 

νου Παλαιολόγου. Άντιθέτως, οί ΜίΠοτ καΐ είναι τής γνώμης, 

δτι εις άμφοτέρας τάς πρεσβείας έλαβε μέρος ο Γεώργιος. Προς την γνώμην 

ταυτην κλίνουν και οί Κ. Ούίετί^οοίΐ; και Δ. Γρ. Καμποΰρογλους. ’Άλλοι 

ερευνηταί νομίζουν, δτι δέν αποκλείεται και άλλος τις υπο το αυτό ονομα 

πλήν των ανωτέρω ν* άπεστάλη ώς πρέσβυς προς τον Τούρκον Σουλτάνον. 

*0 Λαόνικος κατά τόν Ογ. άπέθανε τφ 1464 η 1465, ως υπεστηριχθη και 

υπ* άλ?.ων Ιρευνητών. Καθώς δ’ Ιξάγεται εκ τοΰ έργου του, οΰτος εκέκτητο 

πολλάς και ποικίλας γνώσεις. Ύπό ποιας δέ συνθήκας άπέκτησεν αΰτάς, 

αγνοοΰμεν. 
Κατόπιν δ Ογ., άναλΰων τό έργον τοΰ Χαλκοκονδΰλη, λέγει, δτι τοΰτο 

«τείνει διά μιας τουρκο· βυζαντινής ίστοριας, να γίνη κατα μεγα μέρος μία 

παγκόσμιος ιστορία τής Ιποχής του» (σελ. 10). Δέν νομίζω, οτι η άποψις 

αδτη διαφέρει τής παλαιότερον ύπό Κηιιπ6&ο1ΐ6Γ εκφρασθείσης, καθ’ ήν 

« τό τουρκικόν κράτος άποτελεΐ τό κέντρον περί ο συνείρεται ή διηγησις» 

(Πστορ. τής Βυζ. Λογοτεχν., μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου, τ. Α' (1897 ), σελ. 

610). Ήτο δέ φυσικόν δ Λαόνικος νά περιγράψη διαφόρους ύπό τήν τουρ¬ 

κικήν κυριαρχίαν λαούς και χώρας μετά των ήθών αυτών καΐ των Ιθιμων. 

Έκ τών άρχαίων ιστορικών 6 Χαλκοκονδΰλης Ιγνωριζε τόν Ηρόδοτον 

και τόν Θουκυδίδην. Τόν Ηρόδοτον Ιμιμήθη καΐ περιγράφει,^ ώς Ικεϊνος, 

χώρας αγνώστους. Τοΰ Θουκυδίδου μιμείται τήν γλώσσαν καΐ τό ύφος, άλλα 

κατά τρόπον ψυχρόν καΐ άναφομοίωτον. Παλαιών δ ουτος, προσθετομεν 

ημείς, πρός εΰρεσιν τής φράσεως χάνει πολλάκις την κυρίαν λέξιν. Πλην τού¬ 

του ή γλώσσα του φαίνεται ύπείκουσα εϊς ολως νεωτερον πνεύμα αρχαία 

ελληνικά είναι μόνον οί τΰποι καΐ αί λέξεις τοΰ βυζαντινού τοΰτου συγγρα- 

φέως, ενώ οί σύνδεσμοι τοΰ λόγου, ή φρασεολογία και ο τροπος τοΰ σκεπτε- 

σθαι άνήκουν εις τούς νεωτέρους χρόνους. 

Έκ τών βυζαντινών ιστοριογράφων Ιγνωριζε τόν Νικηφόρον Γρηγοράν 

καί τινα άγνωστον πηγήν κοινήν είς αυτόν και τόν Δούκαν. Πιθανώς, κατα 

τόν Ογ., πο?ώάς τών πληροφοριών του δια τους λαούς τής Δυσεως ελαβεν 

εκ λατινικών χρονικών, εφ’ δσον κατά τόν Κυριάκόν τόν εξ Άγκώνος ουτος 

ήτο κάτοχος, πλήν τής άρχαίας ελληνικής, καί τής λατινικής γλώσσης. Τάς 

περισσοτέρας όμως πληροφορίας του έλαβεν άπό τήν προφορικήν παράδοσιν, 

ώς δ ίδιος ί^γει. Ή δέ « τοσαΰτης Ικτάσεως άνθρωπογνωσία τοΰ Λαονίκου 

είς εποχήν, καθ’ ήν δέν ήτο δυνατόν νά ταξιδεΰη τις ευκόλως (ού μόνον διά 
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τά μέσα, αλλά καΐ διά την ανώμαλον κατάστασιν τοΐί κοσμου) δεν ήτο δυνα* 

τον νά προήοχετο έξ αυτοψίας* επομένως «αι τά πολεμικά γεγονότα τά υπό 

τοΰ Χαλκοκονδΰλη περιγραφόμενα είναι, ώς επι τό πολΰ, ξένα προς την ιδίαν 

εμπειρίαν, και αυτή ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως είναι γνωστή μέσφ 

τοΰ Δοΰκα κσΐ άλλων πληροφορητών ». (Ν. Β. Τωμαδάκη, Οι συγγρα¬ 

φείς τής άλώσεως, σελ. 209). 

Σημαντική είναι παρ’ αΰτφ ή διάκρισις Ρωμαίων καΐ Ελλήνων. « Οι 

Έλληνες δεν είναι πλέον οί αρχαίοι « είδωλολάτραι», άλλ’ οι βυζαντινοί. 

Οί Ρωμαίοι απεναντίας είναι οί αρχαίοι καΐ οί λατΐνοι» (Αυτόθι, σελ. 209). 

Εκείνο τό οποίον παρέλειψεν 6 ν.Ο. ν* άναφέρη εν τή ΕΙσαγωγή του είναι 

τό πολΰ σημαντικόν διά τόν νεώτερον Ελληνισμόν ζήτημα τής«θέσεως» 

τοΰ Χαλκοκονδΰλη απέναντι τοΰ ζητήματος τής συνεχείας τοΰ Ελληνισμού. 

Οΰτος, ώς εμφαίνεται Ικ τοΰ Ιργου του, συνέδεσε τόν νεώτερον προς τόν 

άρχαΤον Ελληνισμόν διά μέσου τοΰ βυζαντινού. 

Έν τελεί τής Εισαγωγής του 6 Υ.Ο., άναφέρων σχετικά χωρία εκ τοΰ 

Ιργου τοΰ Χαλκοκονδΰλη άφορώντα είς τό παρελθόν των Ρουμανικών χωρών, 

Ιξαίρει τήν σημασίαν τοΰτου ώς πηγής διά τήν ιστορίαν τής πατρίδος του. 

Ένταΰθα 6 Υ.Ο. θά Ιπρεπε, νομίζω, νά ύποβάλη είς ελεγχον κρίσεις τινάς 

τοΰ βυζαντινού ίστοριογράφου, άφορώσας είς τό παρελθόν τών Ρουμανικών 

χωρών. *Όταν λέγη π.χ. 6 Χαλκοκονδΰλης, δτι δεν γνωρίζει πόθεν ήλθον εις 

τήν Δακίαν οί λατινόγλωσσοι, θά ήδΰνατό τις νά παραπέμψη αΰτόν είς τόν 

Εΰτρόπιον X, 7 {« εχ ίοίο ογΙοο ΚοΓπμηο »' βλ. Άντ. Κεραμοποΰλ· 

λ ου, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, Έν Άθήναις, 1939, σε?ι. 27, σημ. 2). 

Όμοίως Ιχρειάζετο κριτικήν βάσανον τό χωρίον τό σχετικόν μέ τήν εκ Δα- 

κίας κάθοδον τών Βλάχων τής Πίνδου (βλ. Ά ν τ. Κ ε ρ α μ ό π ου λλο ν, 

ενθ’ άν., σελ. 24). "Οσον δ’ αφόρα είς τάς ποικίλας μυθώδεις εθνογραφικάς 

περιγραφάς του, πρέπει νά προστεθή, δτι τοΰτο οφείλεται κυρίως εις τήν 

δυσκολίαν τής συλλογής πληροφοριών κατά τους τελευταίους βυζαντινούς 

αιώνας, καθ’ οΰς ή διεΰθυνσις τής πολιτικής εξουσίας εξέφυγεν από τάς χεϊ- 

ρας τών βυζαντινών καΐ περιήλθεν είς ξένους ?ιαοΰς, και τήν χρησιμοποίησιν 

πληροφοριών ειλημμένων εκ τής άνευθΰνου προφορικής παραδόσεως. 

Ό Υ.Ο. μεταφράσας ρουμανιστι τό εργον τοΰ Χαλκοκονδΰλη μεγίστας 

συνήντησε δυσχερείας. Έάν, λέγει, Ιν τή ρουμανική μεταφράσει θά συναν- 

τήση τις χωρία σκοτεινά, οφείλει νά γνωρίζη, δτι ούτως εχουσι και εν τφ 

ελληνικφ κειμένφ. Προς διασάφησιν δέ τοΰτων προσέθηκεν υποσελιδίους 

σημειώσεις καί σχόλια. Ό Ρουμάνος καθηγητής προσεπάθησε να παραμείνη 

πιστός κατά τό δυνατόν είς τό ελληνικόν κείμενον. Και εμόχθησε, πράγματι, 

διά νά « μεταφράση » οΰχΐ δέ νά « έρμηνεΰση » τόν Χαλκοκονδΰλην. ΚαΙ επέ¬ 

τυχε ν’ άποδώση διά πρώτην φοράν είς τήν ρουμανικήν γλώσσαν ου μόνον 

τά πράγματα, άλλ* εν τινι μέτρφ καί τό ΰφος τοΰ βυζαντινού ιστορικού. 
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•Η αεχοίφοασ,ς αϊχη μετά τών άξωλόγων πτνάνχον της θ’ άποτελέση 
' ^ ^ΰθτιιια εις τούς έν Ρουαανία έρευνητάς τής ιστορίας των 

ρΓμαντ.ήν Ακαδημίαν, ηττς άνέ).αβε τήν δημοσίευα,ν αυτου. 
Ρουμανικήν υ* ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΪ 

Βυοτηα,Τηΐ!. Ιάβα οί ΑρΟΒίοΙίοίΙν ίη ΒρζαηίίΜ,η αηά ΐ^ 
ΖΙΙηά οίΙΗβ ΑνΟΒίΙβ Α,Μ Ηαβνατά ϋ,ηνβτΒ,Ι, ΡββΒΒ, Οαη.- 

Ι^Ηάρβ Μα88., ί9ΰ8, ο. Χ^-342. 

Είναι γνωστδ; είς τοδς "Ελληνας 
ηίΐε χα'ι Ιχ τών χαλαιοτέοιον έπϊ τής μεσαιωνιχης ιστορίας "“1”^ 

μεΐτών του, μάλιστα δέ εχ τοΰ πρό τινων Ιτών^δημοσιευδέντος Βρν 

πεοί Φωτίου χα'ι ’Εχχλησιαστιχου Σχίσματος του 867. _ 

σιων 56365 αροείοΐίοα). Τό δλον θέμα Ιρευνάται, δς δ 

τίτλΙςΤηλοΧ, Ιν σχίσει πρός τήν ΈχχλησΙαν τοΰ Βυζαντίου _χαΙ Ιδιαιτέρως 

τό Πατριαρνεΐον Κωνσταντινουπόλεως, τό όποιον, Ιν τή αμυνΐΐ του ναν ι 

μοναοχίαν ΙχΙ τής Έχχλησίος άξιοΰντος επισκόπου Ρώμης, , 

„υξε παλαιόν παράδοσιν, χαΟ’ ήν δ Πρωτόκλητος των Αποστολών Α 

πόλεωςάπήχει δόο διαφορετικά; αντιλήψεις περί Ικκλησιαστικης οργανωθώ; 

"ώ ΓιοΓκήσεως. Είς τήν Ανατολήν, ώς δ συγγραφείς άναλΰει εν τω πρωττρ 
Τ' ( ίί ^^8 ^ ώ- βάσί'- τής κατά τόν τρίτον αιώνα εμφανισθεισης 

·κ«λ 
υΐθη ίΐ Ιιο,,ηηΗΐ Κ..,.,... ,ο. Χ 

αυτή τής προσαρμογής τής διοικητικής διαιρεσεως της εκκλησίας προ. την 

πολιτικήν διαίρεσιν τοΰ κράτους έφερε τόν επίσκοπον 
ώς προκαδήμενον τής Ικκλησίας τής πρωτευουσης του κράτους, εις εκτάκτως 

"^^'^^'ίΤ'Δΰσιν όμως Χσχυον άλλα μέτρα καί σταδμά. Ώς «άοις τής 
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ίεραρχίας καΐ διαιρέσεως της εκκλησίας δεν Ιλαμβάνειο «υρίως δ νεωγραφι- 

?<ος η πολιτιχος παράγων, αλλά ή άρχαιότης και μάλιστα ή άποστολικότης 

των κατά τδπους Εκκλησιών (κεφ. II, σ. 39-105). Ό κανών αύτός άνήγαγε 

εις περιοπτον ΰέσιν τον επίσκοπον Ρώμης, ώς μόνον εν τη Δύσει κατεχοντα 

έδραν αποστολικήν και δή τήν έδραν τοΰ κορυφαίου των Αποστόλων Πέ¬ 

τρου. Οί πάπαι εις πάσαν ευκαιρίαν δεν παρέλειπον νά εξάρουν το γεγονός 

ό'τι^σαν εποαοεεοΓοε Ρείπ, ϊδιαιτέρως είς τάς σχέσεις των μετά των έκκλη- 

σιων τής Ανατολής, δπου εξετιμάτο μέν ή άποστολικότης, άλλα δέν εθεωρεϊτο 

ως τίτλος προσπορίζων προνόμια. Οΰτω κατά τήν προ τής Δ' έν Χαλκηδόνι 

Οικουμενικής Συνόδου περίοδον και μετά ταυτην, ιδίως κατά τήν διάρκειαν 

τοϋ ’Ακακιανοίϊ Σχίσματος (484-519 μ-Χ.), προεβλήΰη μέ Ιδιαιτέραν ^μιρα- 

σιν ή Πετρειος καταγωγή τής εκκλησίας τής Ρώμης και τά έξ αυτής άπορ- 

ρέοντα προνόμια των παπών (κεφ. III, σ. 106-137). “Οθεν, διά νά κατο- 

χυρώση τήν Ι'ναντι τής Δυτικής Ικκλησίας Οέσιν του. δ πατριάρχης Κων¬ 

σταντινουπόλεως προσίλαβε, άπό των αρχών τοΰ 7ου αΙώνος, τον τίτλον 

«άποστολικός », βασίζων αύτόν είς παλαιάν παράδοσιν καΟ* ήν δ Απόστο¬ 

λος Ανδρέας υπήρξεν δ ίδρυής τής εκκλησίας τοΰ Βυζαντίου. 

Τήν παράδοσιν αύτήν Ιξετάζει έν τφ δευτέρφ μέρει τοΰ βιβλίου του δ 

συγγραφεΰς. Έν άρχή άναπτΰσσει τάς ίστορικάς περιστάσεις α! δποϊαι έ'φε* 

ρον είς^ό προσκήνιον τήν παράδοσιν αΰτήν (κεφ. IV, σ, 138-180), κατό¬ 

πιν δέ επιχειρεί σύντομον κριτικήν Ιξέτασιν των πηγών τής περί τοΰ Απο¬ 

στόλου Άνδρέου παραδόσεως. καΐ καταλήγει εις τό συμπέρασμα βτι δέν άπο- 

κλειεται μέν νά είναι άληθής ή παράδοσις αύτή, δέν δΰναται όμως νά 

αποδειχθή ιστορικώς βάσει των ΰπαρχουσών μαρτυριών (κεφ. V, σ. 181- 

222). Έν συνεχείρι δ συγγραφεύς περιγράφει τήν κατά τον 9ον αϊώνα άνά* 

πτυξιν και πλήρη διαμόρφωσιν τής περί τοΰ Άνδρέου παραδόσεως (κεφ. 

VI, σ. 223-264), τέλος δέ τον ρόλον τον όποιον διεδραμάτισεν είς τάς 

μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως διενέξεις, άπό τοΰ Σχίσματος τοΰ 
867 έως τής Συνόδου τής Φλωρεντίας ( 1439). 

Επονται^πίνακες βραχυγραφιών, ανεκδότων χειρογράφων χρησιμοποιη- 

σεντων υπό τοϋ συγγραφέως, εκτενής βιβλιογραφία των πηγών ( σ. 303 · 313) 

καί νεωτέρων έπί τοΰ -θέματος βοηθημάτων ( σ. 313-328 ), εν τέλει δέ πίναξ 
ονομάτων καί πραγμάτων. 

Αυτό το οποίον χαρακτηρίζει καί τά προηγούμενα καί τό παρόν βιβλίον 
τοΰ καθηγητοΰ ΠνοΓηίΙ. είναι ή πλήρης γνώσις καί Εξαντλητική Εξέτασις 

των πηγών καί τής βιβλιογραφίας, ώς καί ή μεθοδικότης καί σαφήνεια Ιν 
τή αναπτύξει τοΰ θέματός του. 

Παρα ταυτα, είς ώρισμένα δευτερευοΰσης ϊσως σημασίας θέματα, θά 

ηδυνατό τις νά διατύπωση επιφυλάξεις ή προτείνη διαφορετικήν γνώμην. 

Συγκεκριμένως σημειώνω τά έξης: 
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1 ) Έν τή σ. 79 δ συγγραφεΰς, επισκοπών τήν άνοδον τοΰ γοήτρου τοΰ 

επισκόπου Ρώμης έν τή έκκλησίφ, ιδίως κατά τήν διάρκειαν τής Δ' Οικου¬ 

μενικής Συνόδου (4δ1), γράφει οτι πρέπει νά άποδοθή ιδιαιτέρα σημασία 

είς «λίβελλόν» τινα άπευθυνθέντα προς τον παπα Λέοντα καί τους έν Χαλ¬ 

κηδόνι πατέρας υπό τινων κληρικών τής "Αλεξάνδρειάς. Εν αυτφ ο παπας 

άποκαλείται « άγιώτατος καί θεοφιλέστατος οίκουμενικός αρχιεπίσκοπος καί 

πατριάρχης ».Ό συγγραφεΰς παρατηρεί δτι «αυτή είναι ίσως ή πρώτη χρήσις 

τοΰ τίτλου τον οποίον άργότερον υιοθέτησαν οι πατριάρχαι Κωνσταντινουπό¬ 

λεως ». Έπ’αΰτοΰ σημειώνω δτι δ μέν τίτλος «πατριάρχης» άπεδίδετο έν τή 

Ανατολή είς τοΰ; έξάρχους και επισκόπους ήδη προ τής Δ' Οϊκουμ. Συνό¬ 

δου (βλ. Α. Διομήδους - Κυριάκου, Εκκλησιαστική Ιστορία (β' έκδ., 1897) 

I, 436-437), δ δέ τίτλος «οίκουμενικός» Ιπίσης είχεν ήδη χρησιμοποιηθή 

διά τον Κωνσταντινουπόλεως "Αττικόν (406-425 μ.Χ·) υπο τοϋ Αρμενίου 

έπισκόπου Ίσαακίου (βλ. σημείωσιν Π. Καρολίδου εν Ιστορία Παπαρρηγο- 

ποιίλου (ε' έκδ., 1925), III, 149). 

2) Έν τή σ. 121 δ συγγραφεΰς παρατηρεί δτι ό άγων τοΰ πάπα Γε- 

λασίου I (492 · 496) νά Ιπιβληθή ώς ΰπάτη έν τή έκκλησίφ άρχή προεκά- 

λεσε μέν άντίδρασιν έν τή "Ανατολή, δπωσδήποτε δμως ένεποίησεν έντΰπωσιν 

είς πολλούς έκ ιών "Ανατολικών, οί όποιοι άπό τής έποχής αυτής άρχίζουν 

δλονέν και ζωηρότερον νά τονίζουν τήν άποστολικότητα και τήν ήγετικήν Ιν 

τή "Εκκ/νησίφ θέσιν τής Ρώμης. Κατ’ άρχήν υπενθυμίζω δτι δ χαρακτηρι¬ 

σμός τοΰ θρόνου τής Ρώμης ώς άποστολικοϋ έκ μέρους άνατολικών τινων 

συγγραφέων δέν σημαίνει άποδοχήν των άξιώσεων τας όποίας ό παπας εβά· 

σιζεν έπ’αΰτοΰ, ώς δ συγγραφεΰς άφινει νάέννοηθή (σ. 124, 125, 127 καί 

άλλαχοΰ). 
Έν τοΰτοις δ συγγραφεΰς παραθέτει κείμενά τινα διά νά στηρίξη τήν 

γνώμην δτι πράγματι μία μερίς έκ των "Ανατολικών συνεμερίζετο καΐ έπλειο- 

δότει είς τάς φιλοδοξίας τοΰ επισκόπου Ρώμης. ΜερικαΙ άπλαΐ παρατηρήσεις 

δμως νομίζω δτι μειώνουν τήν σημασίαν των μαρτυριών αυτών. 

*Ως πρώτον επιχείρημα ( σ. 122) προσάγεται επιστολή των επισκόπων 

Δαρδανίας, μέρους τής διοικήσεως "Ιλλυρικού, εις την οποίαν ο παπας Γέλα* 

σιος προσαγορεύεται ® Οοπιϊηιιε, 83.ηο1ιΐ3, &ρο5ΐ:ο1ΐοιΐ5 61 5θ&1Ϊ38ίιιιιΐ5 

ρμΙοΓ ρμΐηιπι». Αϊ εκφράσεις αΰταί δεικνύουν μεν σεβασμόν, αλλα κατ ου- 

δένα τρόπον υπαινίσσονται άναγνωρισιν έκτακτων προνομίων. 

Τό "Ιλλυρικόν έξ άλλου, ώς δ "ίδιος δ συγγραφεΰς σημειώνει ( σ. 122), 

έξηρτάτο έκκλησιαστικώς έκ τής Ρώμης, γεγονός τό οποίον δικαιολογεί υπερ¬ 

βολήν τινα τιμητικών εκφράσεων Ικ μέρους υποκειμένων τφ πάπφ επισκόπων. 
*Ως δευτέραν μαρτυρίαν δ συγγρ. παραθέτει (σ. 122- 124) επιστολήν 

σταλεΐσαν προς τον πάπαν Σύμμαχον ( 498 - 514) υπό ορθοδόξων επισκόπων 

τής "Ανατολής, οί οποίοι είχον έξωσθή των θρόνων των ως αρνουμενοι να 
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δεχθούν τό « Ένωτικόν » του Ζήνωνος και τάς μονοφυσιτιζοΰσας απόψεις 

του Κωνσταντινουπόλεως “Ακακίου καΐ των δμοφρόνων του εν “Αλεξανδρεία 

και “Αντιόχεια πατριάρχων. Εις την επιστολήν αυτήν πράγματι αναγνωρίζεται 

εις τον πάπαν προνομιούχος θέσις έν τη Έκκλησίςι. “Αλλά εΐναι φυσικόν δτι 

κατά τήν εποχήν αυτήν, εις τά δμματα παντός ορθοδόξου 0 πάπας ήτο ή 

μόνη έν τή Έκκλησίρ: κεφαλή, εφ“ όσον οί λοιποί τρεις πατριαρχικοί θρόνοι 

τής “Ανατολής κατείχοντο υπό αιρετικών πατριάρχων, καταδιωκόντων μάλι¬ 

στα τούς ορθοδόξους χριστιανούς. 

Τό γεγονός τούτο εξηγεί επίσης και τό άκρως κολακευτικόν διά τόν 

πάπαν ύφος τής επιστολής τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Δωροθέου (σ. 

124) , ώς και τήν περίπτωσιν των Συρων εκείνων ορθοδόξων μοναχών, των 

καταδιωκομένων υπό τού μονοφυσίτου πατριάρχου “Αντιόχειας, καΐ έπικαλε- 

σθέντων τήν προστασίαν τού πάπα 'Ορμίσδα (σ. 127 · 128 )· 

“Εν τή Ιπιστολή τέλος τού αύτοκράτορος “Αναστασίου πρός τόν Ρώμης 

'Ορμίσδα, τήν όποιαν παραθέτει ώς επιχείρημα ό συγγραφεύς (σ. 124- 

125) , άναγνωρίζεται μέν ή άποστολικότης και ή Πέτρειος καταγωγή τού 

θρόνου τής Ρώμης, άλλ’ αύτό άπέχει πολύ άπό τού νά σημαίνη παραδοχήν 

τών παπικών άξιώσεων. 

Άλλ’ αΐ άνωτέρω άντιρρήσεις ή Ιπιφυλάξεις δεν δΰνανται νά άμφισβη- 

τήσουν τό πνεύμα άντικειμενικότητος τού συγγραφέως, τό όποιον διαφαίνεται 

είς τό βιβλίον εν τφ συνόλφ του. 

Πολύ δέ περισσότερον πρέπει νά έκτιμηθή τούτο, άν σκεφθώμεν δτι 

παρόμοια θέματα, άπτόμενα τών σχέσεων Ανατολικής και Δυτικής Εκκλη¬ 

σίας, ύπήρξαν συχνά δλισθηρόν έδαφος διά παλαιοτέρους Ρωμαιοκαθολικούς 

συγγραφείς. 
X. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 

Μ. *Ι. Μανονσακα, Χειρόγραφα και έγγραφα τοϋ ' Αγιον’Όρονς,*Α^ψ 

ναι 1958, σελ. 28. 

Ή νέα εργασία τού κ. Μανουσακα είναι άνατΰπωσις μετά προσθηκών 

τού άρθρου του περί τών βιβλιοθηκών τών μονών τού “Άθω είς τό Συμπλή¬ 

ρωμα τής Μεγάλης Ελληνικής “Εγκυκλοπαίδειας. Δεν πρόκειται δμως περί 

συνήθους άρθρου εγκυκλοπαιδικού λεξικού, και διά τόν λόγον αυτόν πρέπει 

νά γίνη γνωστόν εις τούς έρευνητάς· Ό μεγάλος βιβλιογραφικός του πλούτος 

Ιδίως, τό καθιστά μοναδικόν βοήθημα δι“ δλους δσοι ασχολούνται μέ τά 

χειρόγραφα καΐ τό αρχειακόν υλικόν τών μονών τού Άγιου “Όρους. 

Τό δλον άρθρον διαιρείται εις δύο τμήματα, έκ τών οποίων τό πρώτον 
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άσχολείται μέ τούς χειρογράφους κώδικας και τούς καταλόγους αυτών. 

Ή σύντομος επισκόπησις τών διαφόρων εργασιών πρός περιγραφήν τών 

άγιορειτικών κωδίκων και σύνταξιν καταλόγων αυτών από τής έμφανισεως 

τού δίτομου καταλόγου τού Σπ. Λάμπρου κατά τό 1895 · 1900 και εντεύθεν, 

τήν οποίαν παρέχει ό κ. Μανούσακας, αποτελεί θαυμάσιον συμπλήρωμα 

τού λαμπρού άρθρου περί τών άγιορειτικών βιβλιοθηκών τού πατρός 0· 

Κο^οI6V5ιι^^ εις τό ϋίοΐίοιιηδΪΓε ά’ΙιίδΙοίΓΟ εΐ άε ^έο§;Γαρ1ιίε εοείέδΐ^- 

δΐίςοεε, V, 113-118. Μετά τήν έπισκόπησιν αυτήν ακολουθεί συστηματική 

βιβλιογραφία τών μέχρι σήμερον έκδοθέντων καταλόγων τών άγιορειτικών 

χειρογράφων κατά μονάς. Απλή παραβολή μέ τούς καταλόγους τούς οποίους 

άναφέρει ό πατήρ Μ, ΚΐεΚαπΙ είς τό Κέρεηοίτε (σελ. 20-23 καί 117) 

άρκεϊ διά νά φανή κατά πόσον είναι πλουσιωτερα και πληρέστερα ή βιβλιο¬ 

γραφία τού κ. Μανούσακα. 

Τό δεύτερον μέρος άναφέρεται άποκλειστικώ; εΐ; τά Ιγγραφα. Μετά 

σύντομον έπισκόπησιν και εδώ τών διαφόρων έρευνών αί όποϊαι έγιναν 

κατά καιρούς εϊς τά αρχεία τού “Άθω, Ακολουθεί πάλιν πλουσιωτατη βιβλιο¬ 

γραφία τών καταλόγων καΐ έκδόσεων Ιγγράφων κατά μονάς. 

ΕΙς τόν βιβλιογραφικόν πλούτον τού κ. Μανούσακα θά ήθελα νά έπι- 

φέρω τάς Ακολούθους μικρά; προσθηκαςΚ ^ ^ 

Περί τών Αγιορειτών βιβλιογράφων έχει γράψει έκτενή μελέτην καΐ ο 

ΡοΓίΐΓΐ] ϋδρεπδΐίΐι, ΑΕοηεΙϊίε ΚηϊέπϊΗ, ύΐεηί/μ ν 1ία5. άηΉ. ρΓο- 

ενόδδ., 1883, τεΰχ. 1. σελ. 142 κΐξ., τεύχ. 3-4, σελ. 268 - 305. Αϊ έργασίαι 

τής αποστολής τής Βιβλιοθήκης τού Κογκρέσσου είς τό “Αγιον Όρος κατά 

τό 1952-1953 περιγράφονται λεπτομερώς εις τό άρθρον τού Ε. λΥ. 8&αη- 

(ΐ€Γ3, Ορετ^ίΐοη ιηΐοΓοϋΙπι &1 Μΐ. ΑίΙιοδ, Βΐ51ΐο3.1 ΑΓθ1ΐδ6θΙο§·Ϊ8ί, 18 

(1955), 22-41. Μελέτην πολύ Αξιόλογον περί τών άγιορειτικών Ιγγράφων 

έν γένει εδημοσίευσεν ό Ρώσος βυζαντινολόγος Ρ. ΒεζοΙϊΓαζον, ΑίοπδΙιιε 

άοΙίαιΒοηΙιγ, νϊζαπίί^βΐίοθ Ο5οζΓέπΪ0, 1 (1915), 50-76.^Είς τούς γενι¬ 

κούς καταλόγους άγιορειτικών εγγράφων πρέπει νά προστεθούν και οι κατά¬ 

λογοι ελληνικών εγγράφων τούς οποίους παραθέτει είς τό οδοιπορικόν του 
ό V. θΓΪ&οΓ6νΐό, Οόετίί ριιίε^εείνΐ]^ ρο ειίΓορεΐδΙίο^ ΤυΓίειι, 

υόεηγ]ει ζαρΐεΗ ΐζάανΕΐ0ΐηγ]ει Ιιηρ. ΚαζαπδΙίΐπι υπΐνεΓεΐίεΙοτη, 1848, 

ΚώΆά ΙΠ, Καζαη 1848. Ός γνωστόν, 0 αΠ^ΟΓενΐό είχεν επισκεφθή τό 

"Αγιον “Όρος δι’ ερεύνας τό 1844-1845, εν έτος πριν απο τήν πρωτην 

έπίσχεφιν ιοΰ πεςι,φήμον ΡοΓ&ϋ ϋδρβηβΐίϋ (1845-1846). Επίσης εδώ 

1 Αύται άνοφέρονται ίδί<ί είς σλαβικά δημοσιεύματα, άγνωστα ή απρόσιτα εις 
εκείνον. Ό κ. Μαν. δέν εκρινεν οτι επρεπε ν’ άναφέρη πολλά δημοσιεύματα ατινα 
Ιγνώριζεν, άλλ’ έθ·εώρει ή περιττά ή ασήμαντα ή παλαιωθέντα. Και αύτά προστί¬ 

θενται εδώ ύπ’ έμοΰ. 
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θά ε'πρεπε νά άναφερθη χαΐ τό δνομα του Γάλλου ερευνητοΰ Ι^οΒ&γΜθγ, δ 

οποίος επεσκέφθη τό "Αγιον ’Όρος τό 1856 και άφησεν ανέκδοτον κατάλο¬ 

γον πολλών άγιορειτικών εγγράφων (βλ. Α. Οιιίΐΐοη και ]. Βοηιρ&ΐΓ€, 

ΚθοΗδΓοΙιεΒ 3ΐι Μοηί ■ ΑίΙιοδ, ΒαΙΙεΙίη άε ΟοΓΓεδροηάειποε Ηεϋέηΐςηε, 

82 [1958], 174). 

Θά ήτο καλόν, νομίζω, νά άναφέρωνται εις μίαν συστηματικήν βιβλιο¬ 

γραφίαν δπως αυτή του κ. Μανοΰσακα και συλλογαΙ άγιορειτικών εγγράφων 

αι δποϊαι εΰρίσκονται σήμερον μακράν από τάς μονάς του *Άθω, διότι διά 

τόν ερευνητήν έχουν ακριβώς τήν ιδίαν αξίαν δπως και αί άλλαι- Τοιαυτην 

περίπτωσιν αποτελεί ή συλλογή εγγράφων του ΡογΗγι] υ5ρεη31τ^^, ή οποία 

εύρίσκεται σήμερον είς τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην του Αένινγκραδ, καΐ τής 

οποίας κατάλογον εχει δημοσιεύσει ό Ρώσος βυζαντινολόγος V. Ο. Υ^δίΓεν- 

δ^ί], Ορίδ&ηίε ΡοΓ£ίΓΪεν5ΐ2ει§:ο δ1)0Γπϋί& νΐζαηί:ΐ]δΙίΐ1ι άοίειιπιεοΐον ( Οτεδ., 

πο. ΟΟΙν), ΟίδεΙ: Ιιηρ. ΡιιΜΐδηο] ΒϊΙιΗοΙεΗ ζα 1883 8. - ΡεΙεΓΒοΓβ: 

1885) ΡΓϋοέεηίε IV, 1 - 30. Πρβλ. και τόν κατάλογον τών χρονολογημέ¬ 

νων Ιλληνικών χειρογράφων τής συλλογής ΧΙδρεηδΙ^ί] είς V. Κ. ^εΓη5£ε<^ι, 

Ορτίδοιιΐμ, 8. - Ρε1:εΓ0υΓ§: 1907, 241-255. 

ΕΙς τά περί τής περιφήμου συλλογής φωτογραφιών άγιορειτικών εγγρά¬ 

φων του Ρ. I. 36ν33Γ]αηον, ό οποίος έπεσκέφθη τό "Αγιον "Ορος τό 1859* 

1860 καΐ Ιφωτογράφησε μέγαν άριθμόν χειρογράφων και εγγράφων, πρέπει 

παρά τό βιβλίον του Τ. Ρΐοπηδίεί] νά σημειωθή και ό κατάλογος τών χει¬ 

ρογράφων και φωτογραφιών άγιορειτικών εγγράφων τά οποία περιήλθον τό 

1874 είς τό Μουσεϊον Κηπι]£ΐηοον τής Μόσχας καί δεν άναφέρονται θπό 

του ΡΊοπηδΙεί], Περί τής σημερινής καταστάσεως τής συλλογής δθν&$Γ^α- 

ηον βλ. Α, Ρ. Καέάαη, νίζαηΙ;ί]δΜ] νΓοιηεηηίΙζ, 2 (1949), 312-313. 

Μεταξύ τών συλλογών και εκδόσεων εγγράφων εκ πλειόνων μονών θά 

επρεπε νομίζω νά άναφερθή δτι πολλά έγγραφα περιλαμβάνονται άποσπα- 

σματικώς ή έν δλοκλήρφ είς τά περί τοΰ’Άθω έργα τών Ρώσων Βα^51^^^ καΐ 

υδροπδΐιί], καθώς καί είς τό βιβλίον τοϋ Σμυρνάκη, μερικά μάλιστα τών 

οποίων δεν υπάρχουν είς άλλην έκδοσιν (π.χ. τό ελληνικόν χρυσόβουλλον του 

Σέρβου δεσπότου ’ίωάννου Οΰγκλεση εις Σμυρνάκη, Τό "Αγιον "Ορος, 93- 

94). Έκ πλειόνων μονών ανέκδοτα ελληνικά έγγραφα έδημοσίευσεν επίσης 

καί ό Σέρβος βυζαντινολόγος Π. ΑηαδΙαδίίενίό, ό οποίος πολλάκις επεσκέ- 

φθη τό "Αγιον "Ορος δι’ ερευνάς, είς τό περιοδικόν δίαππατ, 12 (1937), 

3 κεξ. υπό τόν τίτλον Ν0ΐζθΗ1ζί ηείζάαίΐ Ιε^δΙονί. 

Είς τήν κατά μονάς βιβλιογραφίαν έ'χω νά προσθέσω τά εξής: 

Μονή Βατοπεδίου. — Μ. Ι,αδΙίαΓίδ, Ρονβ1]6 δίρδίίίΐι νΐαάαια η 
^Γδΐίΐιη ριι51ΐ1ζεία]3ΐιι&, Ρτΐΐοζί, 8 (1928), 185-192. — Α. 3ο1ον^εν, Νε- 

ροζηαΐα ρον6ΐ]α άβεροίει Υειίορεάα, Ια^ΌδΙονοηδ^ί χδΙοπδΗ 

δαεορίδ, 1 (1935), 477-484. 
27 - 2 -1959 
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Μονή Διονυσίου.-Χρυσόβουλλον αθτοκράτορος Τραπεζοϋντος 
•Αλεξίου Γ'Κομνηνοΰ είς Τ- ΡΗ. ΡαΙΙπιοΓαγοΓ, ΟΓί^ΐηαΙ Κτα^τηοπΙο ΟΗγο- 

ηίίεβη, ΙηδοίΐΓίίΙεη ιιηά αηάοτεδ ιιιαί;6Γί6ΐε ζιιγ Οεεοΐιιοίιίε θεδ 
Λαπίδ ΤΓαρβζιιηί. Α51ΐΒηά1. άετ Ηΐδίοτ. 01. άετ Βαγβτ. ΑΙ,αά άβτ 
Βά. ΙΠ, Α51;. 3. —I. Υοιη Πΐοηγεΐοδ - ΚΙοδϊβΓ αιι£ άειη Αίΐιοδ, 

ΒνζαηίϊΐιίδοΙιε ΖείΐεοίΐΓίίΐ:, 2 (1893), 79-95. 
Μ ο V ή Ζ ω γ ρ ά φ ο υ. - Ο. ΒοιϋαπεΗ], Α1.ί Ζο^Γα£δ1._^δθ ^οη^δίγ- 

Γϋα ηα Αίοηέ 980-981 §Όί1α, ν Ιπιρ. Ο^^δεδίνδ ΐδίοπι ι άτεν- 

ποδίί Γθδ5ί]5Η1ι ρπ Μοδίίονδίίοπι υηΐνεΓδΐίεΙέ, 84 ( 1873), τμ. Π1, 1- 
10.-Ρ. Βεζο^ταζον, 05 ^1.1:α1ι Ζο§:ΓΜ5ΐζα§:ο πιοηαδίγπα, Υιζαηίυδ^υ 

ΥΓΟιηεηηίξ;, 17 (1910), 403-414. __ ν ^ ι -τ. 
Μονή Ίβήοων. —Ι.Ι. δΓεζηενδΗ], Ιζ ο5οζΓ6ηΐ]α &1α&ο1ιο5εδ5ι5 

ραιη]α1πί1^ον. (ΙνεΓδΙ,αία ^Γ^πιοία 922 ΚΐΓΐΙΙονεΙίίε ηιΐ,ορίει XV ν.^, 

Ιζν^δΐΐΐα Ιπιρ. ΑΛβοΙ. 05έί65ΐνα. 3 (1861), 6 κέξ., μετά φωτογραφιών 
Ιχτής συλλογής δ6νχ5ΐ·ίαηον. - Ρ. ϋΒροηδΗ], βηΜοπίο οΐ, χίοηο -ΛοΓΒ- 

Ιζοιη 982 ξοάα ί ο ^Ιαδιοΐίίεδίίο^ ροάριδί πα ηεηι ρορα Οιο^§:1^α, 

ΙζνέδΙΐΐα Ιπιρ. ΑΛεοΙ. 05έδ65ίνα, 5 (1863), 14-17· — Ο. 03Ι:γο£;ΟΓ8 ι, 
ϋνε Β&ΐεέΐίΐε ο ϋαέμηονΐηι 1ΐΓΪ5ονπ1ί&ιη& 3ν6ΐ:ο&θΓ5ΐ2θΠΐ 
Γοπα, Ζ5θΓηΐ1ί Μαΐίοε δΓρβΙεε, Βετοε άΓπέί^νεηΐΙι η&αΙεα, 13-14 (1956), 

' μ'ο V ή Μ ε γ ί σ, η ς Λ α ύ ο α ς. - V. ο. ΗΓίΒοναΗπ,ρβ· 

ΓχίοΓα Α!ο1ί5& I Κοπ,ηίηα Υεΐ&ο] Ί^αννί 3ν. Μ Αίοηέ (χν· 

^031; 1084 2.), νίζμηΐί]5ΐί:ϋ ΥΓειηθηηίΙε, 3 (1896), 121 κέξ· ^ Ο. - 

Γχγ<3, Ι.βΒ ^ΟΙΟΒ άο έ. Ρέρο,αο ΰοΒ Ρ.ΙέοΙοκαοΒ, βίαάι Β,ζαπΙ.η. ο 
Νοοείίβηίοϊ, 5 (1939), 300-307.-0. ΟβΙγο^ογβΙο, Κχζιηεηχ ροΒεάζ ι 

Βεΐ3χΙ.α υ Ι,ΗΒοναΙϋ οζγχ ΑΙεΙεΒ^χ I Κοπιηίηα ΒνβΙοΒΟΓΒΐ®: Βανη .ζ 

1104 8ο<1ίηε, ΐΒίοπεΙεί ίαΒορίΒ, 5 (1954-1955), ΙΘ-^' -ν. 

ϋηε άοηαΐίοη ί1ιι Ρζίηεε ΑΙεχοηίΓε ΜχνΓοεοΓίΙϋΙο ϋ, Ια ΒΙεγΙε ΑΛοηι ε 

άε ΚανΒοωγνϊ, ΒαΙΙεΙίη Οε Ια 3εεΙ. ΗιβΙ. άβ ΡΑεαάέιη,ε Κοιια,αιηε, 24 

* ό ί ή^Ξ ηροποιάμου. — Ό. ΑηαΒίαΒΪίενίέ, Ονε Οαδαηονε 8;Γίΐ£6 

1ΐΓΪ5ονμ1)ε, 8ροηιεη&, 56 (1922), 32-36. ^ .. . 

Μονή Παόλου. —Α.Ρ.ΚαΜαη, Ονα ροζάηενιζαηΙυδΙίΛ ΛΙα ιζ 
3ο5Γαηΐ)α Ρ. I. δεναΒί’,αηονα, νίζαη1ί(3ΐ£ί) ΥΓειηεηηιΙί;, 2 (1949), 

Μ ο V ή X α α V δ α ο ί ο Α. Βοΐονίεν, Ρονε1]ε ίαζα Ογο^ μ Ηιίαη- 

,ΙαΓΒίεοπι αΛϊνα, ΒθΒθΒΐον1)ε, 2 (1927), 281 -293.-Ε. ΟΓμίιί, 
8Τϊ;.ο ΒϋαηΟαΓΒΐ^ο ρίεπιο Ιζ XVIII ν. β ιηίηαΙαΓαπια, Ζ^ρΓπΛ ζα ΐΒίο- 

πίμ Ιαίηε 3Λϋε, 1 (1936), 389 - 394.-V. Μο&η, Βείεδί^ε ο Μαικί. 

ρζαΐζΐίΐίμ. ΖΟοΓπϋί μ δαΒί Α. ΒεΠόα, Βεο§Γα(Ι 1937, 256-256. 
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Ό κ. Μανοΰσακας πολύ δικαίως αναφέρει εις την βιβλιογραφίαν του 
καΐ μερικάς σημαντικάς βιβλιοκρισίας των μεγάλων εκδόσεων άγιορειτικων 
εγγράφων. Τοιοΰτου είδους βιβλιοκρισίαι, δπου συζητούνται ζητήματα τυχόν 
πλαστότητος, χρονολογίας ή φιλολογικής άποκαταστάσεως ωρισμένων εγγρά¬ 

φων, αποτελούν μέγα βοή'θημα διά τούς ερευνητάς. Εις αυτάς τάς οποίας 
αναφέρει 0 κ. Μανούσακας θά ήθελα να προσδέσω και τας κατωθι> τας 
οποίας εκείνος γνωρίζει μέν, αλλά δεν καταγράφει : Εκτενείς βιβλιοκρισίας 
μέ πολλάς παρατηρήσεις και προσθήκας περί των Οΐρίοπιαίε. §γ&€0& γ0§^131ιπι 
οί ίπιροΓΕίοΓίιιιι δεΛίΕο των 8ο1ον]6ν και Μοδίη, έγραψαν οι Ε. Αηα- 

δίαδίίονΐέ (Βο&θ5ΐονΙΐ]ε, 12 [1937], 325 κέξ. βλ. γαλλικήν περίληψιν εις 
Β3'ζ3η{;ΐοη, 12 [1937], 625-638), Μ. Λάσκαρις (Βεναε ΐηίβηιαί. άοΒ 
έΐα065 5α11ζαηϊ(3υο3, 3 [1937], 268 -272). Ρ. Ό6\§&τ ( Ηίεΐοπδοΐιε ΖεΗ- 

Βοίιπίΐ;, 37 [1937], 170- 172, καί ΒγζαηΐΐηΐδοΗε ΖεΐίδοΙιηΒ:, 37 [1937], 

510-512) και δ!. Βίηοη {Οεαχ οοηί:π5ιιΐίοη3 ΐπιροΓΐ£ΐηΐ65 ό ΓΙιίβΙοίΓε 
άε Ιει δειΐηΐ ΜοηΙ&^ηε, Κ,ενιΐδ ά’ΐιΐδί;. 6θθ1., 34 [1938], 299-319). Διά 
τήν Ικδοσιν των Ιγγράφων τής Μεγίστης Λαύρας υπό ΚοαίΙ1&Γ(3 και Οο1· 

Ιοπιρ βλ. τάς βιβλιοκρισίας τού δΐ. Βίηοη εις Βγζμηΐίοη 12 {1937), 607- 

625 καί Ε,ενιιβ ά’ΐιΐδΐ:. εοαί., 34 (1938), 299-319. Διά τό βιβλίον τοΰ 
Βίηοη περί των μονών Ξηροποτάμου και 'Αγίου Παύλου βλ. V. Οηιηιοί, 
ι,έ§^ηά^ εί: ΡΠίδΙοίΓε & ΓΑΐΙιοδ. ϋη 038 Ιγρίαηο: ΐ€3 πιοπαδΙοΓΟδ <1ο 
ΧέΓοροΙαπιοα οι άε δ^ΐηΐ:-Ρ^ηΐ, έΐιηάεδ Β3^ζ3ηΗη63, 2 ( 1944), 248- 

254. Τέλος βλ. τήν βιβλιοκριτικήν Ιπισκόπησιν τοΰ Ο. 03ϊΓ0§0Γ5ΐ:ΐ, Νονέ 
ρη51ί1ί3θί]ε νΐζ3Πΐ:ί3ΐείΗ ρονε1]3, ΐ3ίοη8ΐεΐ ί^βορΐδ, 2 (1949-1950), 199- 

206, δπου κρίνει τάς τελευταίας εκδόσεις άγιορειτικων εγγράφων υπό· Βε- 

πιετίε, ϋδ1§:εΓ καΐ Μο^ίπ. 
Ό κ. Μανούσακας περιορίζεται ε!ς τήν εργασίαν του εις τά Ιλληνικά 

χειρόγραφα και έγγραφα καί μόνον παρεμπιπτόντως αναφέρει μερικας εκδό¬ 

σεις σ?ιαβικών εγγράφων. Δι’ αυτόν τον λογον εσημειωσα είς τοις προσ·θηκας 

ανωτέρω μόνον δημοσιεύματα τά όποια άναφέρονται είς ελληνικούς κώδικας 

ή έγγραφα. Θά ήτο δμως ευχής εργον εάν σλαβολογος τις μάς εδιδε μιαν 

συστηματικήν βιβλιογραφίαν των καταλόγων καί εκδόσεων των σλαβικών 

χειρογράφων καί εγγράφων τοΰ 'Αγίου Όρους. Το τμήμα περί τών καταλο¬ 

γών σλαβικών χειρογράφων τοΰ *Αγίου ’Όρους εις ϋ. 0]3ρ3ηάζέ, Μβάιαε- 

ναΐ δΐ^νίο Μειηιΐ5θπρί;5 ; α Βΐ51ίο§:Γ3ρ1ΐ7 ο£ ΡΓΐηϊεά €αΐ3ΐο§:η05, Οαπι- 

Μ358. 1957, σ. 100-102, είναι μία πρώτη αξιέπαινος προσπάθεια, 

αλλά δέν Ιξαντλεϊ τό 6έμα. Διά τά σλαβικά εν γένει καί ιδίως τά σέρβικά 

έγγραφα τοΰ 'Αγίου ’Όρους χρησιμωτάτη είναι ή έπισκόπησις τών γενομέ- 

νων κατά καιρούς ερευνών είς το '^Αγιον Ορος υπο Σλάβων ερευνητών είς 

δ!, δίαηοΐενΐό, ΙδΙοΓί^α 5Γρ3ΐίο§: ιιαΓοάα η 5Γεάπ36πι νεί^η, I Βεο§:Γα(3 

1937, 44-98. Συμπλήρωμα τρόπον τινά αυτής τής επισκοπήσεως αποτελεί 
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ή εκθεσις περί τής κατά τό 1952 γιουγκοσλαβικής επιστημονικής αποστολής 

είς τά “Αγιον ’Όρος ύπό Β]. δρ. Κ3άο]ίδίό, δτρδί^ε αΓΗΐνεΙ^ε ί ηιΡορΐεηε 

ζ5ΪΓΐί6 ηη δνείο] Οοτΐ, ΑτΙιΐνΐΒΐ, 2 (19οο), 3-20· 

Διά τά ρουμανικά έγγραφα βλ. τήν βιβλιογραφίαν εις την μελετην τοΰ 

Ε. ΤιΙΓίΙβαηιι, ΓΟΠίΕπε^ίΐ οη ιηάη&δΙίπΙε Ηΐΐαηάητ §ΐ δίάηΐηΐ 

Ρ^νεί άεΐα Μηηίείε ΑίΗοβ, θ0Γοε1;9.η ΡΐΙετηΓε, 4 (1940), 60-113, καθώς 

παί ύπό τοΰ Ιδιου συγγραφέως, Νοηνεαηχ άοοητηεηΐβ οοηοεΓηηπΙ: 008 

άοαβ τοαιηηϊηβ ηη πιοη^Βΐέτε άε ΗϊΙηηάαΓ άη ΜοηΙ: Αΐΐιοβ, Κενηε άεκ 

έίαάεβ ΓοηιηαϊηεΒ, 3-4 (1957). 230-233. Τέλος διά τούς καταλόγους^καί 

τάς διαφόρους έρευνας σχεηκάς μέ τά γεωργιανά χειρόγραφα βλ. τήν εισα¬ 

γωγήν εϊς Β. Ρ. Βΐ3ΐϋ0, Ο3ΐα1ο§:η0 άεε πιαηιΐ3εΓίΐ:3 @:έθΓ§:ΐεη5 άε Ιη Βΐ- 

Βΐΐοΐΐιέςιιε άε Ιη Ε^ητε ά’ΙνΪΓοη ηη Μοηΐ; ΑιΤιοβ, Βενηε άε ΓΟπεηί εΐιτε- 

Ιΐεη,28 (1931-1932), 289-361, 29 (1938- 1934), 114-159, 225-271. 

(ΙΛ^αεΙαΐηεΙοπ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ 

ηέρβνίοίν^ άβ8 ΒΜίοίΗβςηβΒ βί άβΒ οαίαΙοριιβΒ άβ ιηαηηβΰήίβ ^νβοβ ραν 
ΜανοβΙ ΒίΰΚατά, άέαχίβηιβ έάϋίοη, ΡανίΒ ^9ο8. 

•Υπό τον ώς άνω τίτλον καί εις τήν σειράν τών ΡιιΒ1ίε3ΐ;ίοη8 άε ΓΙπ- 

δίΐΐηΙ: άε ΒεοΗοΓαΙιε εΐ άΉΐδΙοίΓε άε5 ΤεχίεΒ ό καχθηγητής κ. Μ3Γθε1 

ΒίεΙιαΓά Ιδωκε νέον δείγμα τής ακαμάτου δραστηριότητος καί τής γνωστής 

εις πάντας, δσοι καί εκ τοΰ πλησίον τόν γνωρίζουν, εΰχερείας μετά τής 

οποίας κινείται περί τήν παλαιογραφίαν. Τόν κ. Βΐο1ΐ3Γά εγνώρισα τό 1953 

εϊς Πάτμον, δτε μετέβην εκεί μετά τού διδασκάλου μου κ. Ν. Β. Τωμαδάκη 

προς με?^την χειρογράφων, τυχαίως 6έ συνηντήθημεν και εις “Αγιον ’Όρος 

κατ’ Αύγουστον τοΰ 1957. Ευθύς εξ αρχής μέ κατέπληξεν ή επιμονή καί ό 

ζήλος μεθ* οΰ εΙργάζετο από πρωίας μέχοις εσπερας, σχεδόν αδιακοπως, ερευ¬ 

νών και φωτογραφίζων τούς εν τφ προγράμματι του κώδικας. Επισκεφθεις 

τήν 'Ισπανίαν, Ιταλίαν, Τουρκίαν καί κατ’ επανάληψιν τήν Ελλάδα, γνω¬ 

ρίζει ασφαλώς περισσότερον παντός άλλου τάς συλλογας και τάς βιβλιοθηκας 

χειρογράφων. Αϊ εκθέσεις δέ αύτοΰ περί τών αποστολών του μαρτυρούν τόν 

άκαταπόνητον εργάτην, δστις δεν φείδεται ουδενος κοπου, προκειμενου να 

φερΤΙ είζ πέρας τό έργον του. 
Ή δεύτερα αύτη εκδοσις τοΰ ΒέρετίοΐΓε, επηυξημένη κατά πολύ τής 

πρώτης, έρχεται νά προσθέσχ) εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν εν έργον προά- 

γον τήν παλαιογραφικήν επιστήμην καί παρέχον εις τούς θεράποντας αυτής 
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βοή·θημα, δπερ, παρά την οσημέραι αυξανομενην μετ’ εκπληκτικοί) ρυθμοΰ 

βιβλιογραφίαν, θά παραμείνη ή βάσις δι’ οιανδήποτε μελλοντικήν προσθή* 

κην και ή αρχή διά πάσαν άλλην σχετικήν εργασίαν. 

Του ΚέροΓίοίτε προτάσσονται δυο είσαγωγαί, ή μία τής πρώτης, ή 

έτέρα τής παροΰσης εκδόσεως. Ακολουθούν τεσσαρα μέρη, εξ ών τό τελευ- 

ταΤον, το ογκωδέστερον, αποτελεί το κατ’ εξοχήν εργον, διότι άναφερονται 

ο! κατάλογοι συλλογών χειρογράφων κατά πόλεις ή άλ?νθυς τόπους. 

Μεταξύ τών σσ. Υ-ΧΠΙ περιλαμβάνεται ή εισαγωγή τής πρώτης έκδό· 

σεως. Ό συγγραφεύς άναψερεται άρχικώς εις τήν ανάγκην, ήτις επέβαλε την 

δημιουργίαν καταλόγων συλλογών χειρογράφων και τήν εξέλιξιν αυτών. Ακο¬ 

λούθως ποιείται μνείαν τών ευρετηρίων τών V. ΟδιΓάΙΐι&ιιεεη : 8αΐηπίΙυ,η- 

§βη ηηά ΟαίαΙο^β ρΗβοΗΜιβν ΗαηάβΰΚτιββη, ϊ^^ιρζι^ 1903, Ο. δοΜε- 

δοΐ: ΚαΙαΙο^β ρηβοΜβοΗβν ΗαηάδοΗήββη, Οταζ 1924, ν^. \ν6ίπ1)6Γ§·0Γ: 

Ψβ0}^βί8βτ άηνοΗ άίβ 8α}ηηζΙη7ΐξΐ6η αΙίρΗίΙοΙορίδοΗβν ΗαηάβοΗΗ/'Ιβη, Ιν 

δΐίζυπ§·3ΐ36Γίοίιί6 άετ ΑΙ^μάοιπίο ά€Γ λνΐδδοηδοΐιειίέεη ίη \νί6η, Ρΐιίΐοδ. - 

ΙαίδΙ. 1^1., νοί. 209, 4 (1930), Ικθέτων χά τής σημασίας, τού σκοπού καΐ 

τής σπουδαιότητος Ινός εκάστου. Έν συνεχείςι ώς προς τήν Ιδικήν του Ιργα· 

σίαν παρατηρεί δτι τό ΡέρεΓεοίΓε, τό όποιον παρουσιάζει, πλησιάζει περισ¬ 

σότερον τό του δοΗίδδεΙ. Καθορίζει άκολούθως τά όρια τής ερεύνης περιο- 

ρίζων ταύτα « αιλχ Ι^ίόΐίοΐΐιβςηβδ &0ϊιΐ6ΐΐ68 άε ιηειηυδΟΓίΕδ βτεοδ οΙ αιιχ 
θ3ΐ:&1ο§·ιΐ63 οη ιΐδδ^ε έ ΓβχοΙαδίοη άο οοαχ ςυβ Γοπ ρβαϋ οοπδίάέΓΟΓ 

οοπίΕΠο ρέππιέδ». Άναφέρεται είς τήν εκλογήν τής ύλης καΐ εν συνεχείςι 

?νέγει δτι δεν δύναται νά άρκεσθή μόνον εις τήν Ιμφάνισιν Ινόςάπλού κατα¬ 

λόγου καταλόγων. Θεωρεί εκτός τών άριθμών έξ ίσου ώφέλιμον και τήν 

περιγραφήν, Ιν τφ μέτρφ τού δυνατού, τής πραγματικής καταστάσεως τών 

βιβλιοθηκών, ή όποια εν τελευταίο: άναλύσει Ινδιαφέρει περισσότερον τον 

φιλόλογον, τον εκδότην κειμένων ή τόν ιστορικόν τής ελληνικής φιλολο¬ 

γίας, τής κλασσικής ή τής βυζαντινής. Μία περιγραφή, λέγει, χειρογράφου ' 

τού χρησιμεύει ολίγον, δταν άγνοή πού εύρίσκεται ό τόμος ούτος. Δικαιο¬ 

λογεί τήν άποψίν του και άναφέρεται εις τήν κατάστασιν τών βιβ?αοθηκών 

τής Ανατολικής Ευρώπης καΐ τής Τουρκίας. Πόλεμοι,, πυρκαϊαί, μετακινή¬ 

σεις χειρογράφων, μεταβάλλουν τήν μορφήν τών βιβλιοθηκών τών ώς άνω 

χωρών κατ’ άντίθεσιν προς τάς βιβλιοθήκας τής Δυτική; Ευρώπης, αί δποϊαι 

εμφανίζονται μάλλον αμετάβλητοι. Άκο?ιθύθως ό συγγραφεύς άναςτερεται εις 

τό εμπόριον χειρογράφων, εν συνεχείφ δ’ είς λεπτομέρειας άφορώσας εις τήν 

ύλην. Αναφέρει δτι εκτός τών άλλων ελαβεν ΰπ’ δψει και δσας προσφάτους 

πληροφορίας, βιβλιογραφικά; ή άλλας, ήδύνατο νά συγκεντρώση, υποδει¬ 

κνύει δέ κατά τό δυνατόν τόν αριθμόν τών παρ’ εκάστη βιβλιοθήκη χειρο¬ 

γράφων, τουλάχιστον εκείνων τά όποια έχουν περιληφθή εις καταλόγους. 

Μετά ταύτα άναφέρεται εις τάς ουσιώδεις συλλογάς, τών οποίων ούδείςκατά- 

* 
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λογος έχει ΙπΙ τού παρόντος δημοσιευθή, άλλ’ είναι γνωσταί εις τον επιστη¬ 

μονικόν κόσμον, κατόπιν δ’ εις τάς αγνώστου; εις τον επιστημονικόν κοσμον 

συ?ιλογάς και λέγει οτι προσεπάθησε νά τά; Ιπισημάνη καί, ει δυνατόν, νά 

προσδιορίσει τήν σημασίαν των καΐ υπό εύνοϊκωτέρας περιστάσεις νά δωση 

ενα ακριβή αριθμόν τών χειρογράφων. Κατατοπίζει άκολούθως τον μελετη¬ 

τήν εις τόν τρόπον τής καταγραφής τών πληροφοριών ενός καταλόγου ειδι¬ 

κού, αφιερωμένου εις ενα περιωρισμένον τομέα τής ελληνικής φιλολογίας 

(Γραφή, Αλχημεία, Αστρολογία, Αγιογραφία κλπ.). Άναφέρεται εν συνε¬ 

χεία είς άλλας λεπτομέρειας τής καταγραφής χειρογράφων. Ειτα ?νεγει οτι 

πολλοί αριθμοί, τούς οποίους δίδει, είναι κατά προσέγγισιν, διότι, διά νά 

ύπολογισθή μέ ακρίβειαν δ άριθμός τών ελληνικών χειρογράφων μιάς συλλο¬ 

γής, θά έπρεπε κατ’ άρχάς νά καθορισθή με ακρίβειαν δ,τι εννοεί τις δια 

τής φράσεως «χειρόγραφον ελληνικόν», πράγμα τό όποιον δεν είναι εύκο- 

λον. "Ενα λ.χ. απόσπασμα παπύρου δεν δύναται νά χαρακτηρισθή διά τής 

φράσεως «Ιλληνικόν χειρόγραφον». Διό, προς ύπέρβασιν τού προβλή¬ 

ματος, άμε?νεΙ παν σχετικόν μέ τήν παπυρολογίαν καΐ παραμερίζει Ικ τής 

βιβλιογραφίας του τάς δημοσιεύσεις τάς άφιερωμένας άποκλειστικώς είς 

έγγραφα. 

*Η λύσις άλλων δμως προβλημάτων είναι δλιγώτερον εύκολος. ΕΙς τάς 

συλλογάς τής Δυτικής Εύρϋ>πης περιλαμβάνεται Ικανός άριθμός άντιγράφων 

παλαιών κωδίκων, κλασσικαί σχολιασμένοι Ικδόσεις καΐ άλλαι Ιργασίαι λογίων 

τού 17ου·20οΰ αίώνος, μάλιστα δέ καΐ φωτογραφίαι. Ό συγγραφεύς συμ¬ 

φωνεί δη πάσα αύτη ή ύλη, ώς κτήμα Ιλληνικόν, δύναται νά περιληφθή 

εις ένα κατάλογον χειρογράφων. Τό τοιοΰτον δμως δημιουργεί πρόβλημα. 

Πιστεύει εν τούτοι; δη είναι δυνατός ό διαχωρισμός τής ύλης ταύτης καΐ 

άναφέρει τό παράδειγμα τών εκδοτών τού καταλόγου τών χειρογράφων τού 

Πανεπιστημίου τού ΟαπιόΓίά^το, οίτινες άφιέρωσαν έν ειδικόν έργον διά 

τάς Ιργασίας λογίων. 

*Ακο?ι.ούθως άναφέρεται είς τό πρόβλημα τών βιβλιοθηκών τής Ανατο¬ 

λικής Ευρώπης, καθ’ δ, λόγφ τής συνεχείας τής ελληνικής γλώσσης, πρόσ¬ 

φατα χειρόγραφα τού 18ο^ - αίώνος ταυτίζονται προς μεσαιωνικά καΐ 

τής Αναγεννήσεως. Ένφ δε ό άριθμός τών τελευταίων ελαττούται, ό άρι¬ 

θμός τών άλλων διαρκώς αυξάνει και δεσπόζει, κατά τρόπον πολλάκις εκπλη¬ 

κτικόν, τού αριθμού τών αρχαίων χειρογράφων. Έδώ, λέγει ό συγγραφεύς, 

πρέπει νά γίνεται διάκρισις τού βυζαντινού άπό τού νεοελληνικού. 

Έν συνεχεία συζητεί τήν υπό τού λνείπΙιθΓβεΓ εκφρασθεΐσαν γνώμην 

(εν ΒοΗίηβτ ρΜΙοΙορίΒοΗβ ^νοοΗβηεοΗηβ,ί. XXIII, 1903, σσ. 848 -854), 

καθ’ ήν ό Ο&ΓάίΙιααδθπ, τό βιβλίον τού οποίου κρίνει ό θά 

εκέρδιζεν είς σαφήνειαν, εάν παρεμέριζεν άπό τό βιβλίον του τάς μικρά; 

βιβλιοθήκας. Έκείνας λ.χ. αι όποΐαι περιέχουν χει/φα δλιγώτερα τών πέντε. 
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Άναφερόμενος δ ΚίοΙι&Γά είς το ΚέροΓίοίΓΟ λέγει δτι προσποίίθησε νά κατα¬ 

στήσω τοί5το, δσον ήδΰνατο, πλήρες. Αναγνωρίζει δ’ δτι τδ τοιοΰτο πιθα¬ 

νόν νά προσφέρω ενοχλητικήν ύπη’οεσίαν εις τούς λογίους, διότι επισύρει την 

προσοχήν των εις μερικάς μικροσκοπικάς ή κακής ποιότητος σύλλογός, καΐ 

μάλιστα δταν αι συλλογαι αύταί και ιδίοί οι γενικώς πολύ περιληπτικοί κατά¬ 

λογοι, οϊτινες μάς τάς περιγράφουν, είναι απρόσιτοι. Πιστεύει δμως δτι το 

έμπόδιον τούτο δεν αίρεται διά τού παραμερισμού των μικρών συλλογών, ώς 

προτείνει ό λ\^6Ϊπΐ)€Γ06Γ, αλλά μάλλον διά τής συντάξεως περιληπτικού ευρε¬ 

τηρίου των μικρότερων βι3λιο0ηκών, οπερ καΐ προτίθεται νά σύνταξη. *Ακο- 

λούθως εισέρχεται εις. τό θέμα τής πολυπλόκου βιβλιογραφίας και ομιλεΐ 

περί τού διαχωρισμού αυτής διά τής δημιουργίας καταλόγων καθ* δμάδας 

κατά τον τρόπον τών παλαιών Βϊζ)1ίο1:Ιΐ6θ&6 ΐ3ί1)1ίοΐ1ΐ602ΐΓαπι. Έν συνεχείςι 

δέ λέγει δτι θά ήτο έξ ίσου καλόν νά συσταθοΰν σύντομα καΐ προσωρινά 

ευρετήρια τών διεσπαρμένων είς μεικτάς συλλογάς έλληνικών χειρογράφων, 

τά δποϊα δέν έχουν περιληφθή είς ειδικούς καταλόγους. ^Ακολούθως κατο¬ 

νομάζει τάς χώρας είς τάς δποίας Ιχει Ιπιτευχθή ή έργασία αυτή. Κατόπιν δ 

συγγραφεύς δμιλεΤ περί τών βοηθημάτων του, λέγει δέ δτι οΙαδήποτε και 

δν ήσαν ταΰτα, ήτο υποχρεωμένος νά Ιπαληθεύση πάσας τάς πληροφορίας του 

άνατρέχων είς τούς Ιδίους τούς καταλόγους. Ή εργασία δμως αΰτή τού Ιπέ· 

τρε-ψεν δχι μόνον νά συμπληρώσω, <5λλά καί νά διορθώσω τάς σημειώσεις τών 

προ αύτού Ιργασθέντων. ’Αναφέρεται Ιπειτα είς τούς συνεργάτας του καί 

είς δσους τόν Ιβοήθησαν είς τήν Ιπίτευξιν τού πραγματικώς κολοσσιαίου 

του έργου, προς τούς όποιους εκφράζει τήν ευγνωμοσύνην του. Τέλος μνημο¬ 

νεύει τόν Εύστρατιάδην, άπό τήν περί τάς βιβλιοθήκας τής Μέσης Ανατο¬ 

λής πείραν τού οποίου τά μέγιστα ώφελήθη. 

Μεταξύ τών σσ. XV-XIX διαλαμβάνεται σημείωσις άναφερομένη εις 

τήν δευτέραν έ'κδοσιν. Εκτίθεται δ λόγος δστις επέβαλε τήν έ'κδοσιν ταύτην. 

Μετά τήν πρώτην έκδοσιν, από τού 1948 ή εργασία ευρετηρίου συ?ι?ιογών 

χειρογράφων προώδευσε κατά πολύ. *Αναφέρονται αί χώραι είς τάς οποίας 

έχουν Ιπιτευχθή σχετικαί εργασίαι. Τούτο αποτελεί και τόν πλέον ενδιαφέ¬ 

ροντα νεωτερισμόν τού ΚέρεΓίοίΓε. Έν συνεχεία δ συγγραφεύς ποιείται 

μνείαν τών συνεργατών των και τών βοηθησάντων αυτόν είς τήν παρούσαν 

έκδοσιν. Ακολούθως ομιλει περί τού τρόπου συλλογής τών πληροφοριών 

του, τής εργασίας του γενικώς καΐ καταλήγει: «ηπ δουοί ΐΓορ δοηχρχιίειιχ 

άε ρεΓίεςΙίοη ηοιίδ ειιγ&ιΙ άοηε οοηάιιίί; ΐηένίΐαίιίεπιεηί: ε τεΐΕΓάει ίηάέ- 

ίίπίπιεπί: Ια ριιΒΙίααΗοπ άε αείϋε δεαοηάε εάΐίΐοπ ». *Αναφέρει κατόπιν 

παραδείγματα τών δυσκολιών τάς δποίας συνήντησε. Διαπραγματεύεται έπειτα 

περί τού αριθμού τών χειρογράφων εκείνων, τά δποϊα περιπλανώνται ή 

είναι κεκρυμμένα και περί εκείνων τά δποϊα είναι άνεπαρκώς περιγεγραμ- 

μένα. Καταλήγων τέλος λέγει δτι ή κωδικολογία έχει έμπροσθεν της βαρύ 
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έργον, ή δέ ημέρα καθ’ ήν θά φανή γενικός κατάλογος δλων τών υπαρχόν¬ 

των χειρογράφων, είναι ακόμη μακράν. 

Τό ΚέρεΓίοίτε άρχεται από τής σχετικής βιβλιογραφίας, διαλαμβανόμε¬ 

νης εν σσ. 1-2. Ακολούθως από τής σ. 3 καί μέχρι τής σ. 7 καταγραφεται 

ή βιβλιογραφία τών ειδικών καταλόγων τών άναφερομένων εις χειρόγραφα 

Αλχημείας, Αστρολογίας, Γραφής, ώς καί είς χειρόγραφα κεχρονισμένα, 

άγιογραφικά, λειτουργικά, ίατρικά.Έν συνεχεία, απο τής σ. 7 και μέχρι τής 

σ. 12, ακολουθεί, ώς III Κεφάλαιον, πίναξ επαρχιακών καταλόγων και κατα¬ 

νομή τών πόλεων καί άλλων τόπων κατα χωράς διαλαμβανόμενων εν τφ επο¬ 

μένη IV κεφαλαίφ. Τό τελευταΐον τούτο, περιλαμβανόμενον μεταξύ τών σσ. 

23-241, είναι τό σημαντικώτερον καί δγκωδέστερον τής όλης εργασίας, διότι, 

έκτος τού δτι περιέχει τήν κατά πόλεις ή τοπους αναφοράν τών δημοσιευ- 

θέντων καταλόγων κωδίκων, παρέχει και πληροφορίας περί, τής καταστασεως 

τών χειρογράςχΰν καί τού άριθμοΰ αυτών. 

Τήν βιβλιογραφίαν του δ συγγραφεύς άριθμεϊ μεμονωμενως ή ενίοτε 

καί καθ’ ομάδας, ώστε είς τό τέλος φθάνομεν τόν άριθμόν 884. Ακολού¬ 

θως τό Ιν σσ. 246-252 πρώτον παράρτημα περιλαμβάνει πίνακα τών 

βιβλιογραφικών αναγραφών τών δύο εκδόσεων, καθ δν παρέχεται είς τήν 

δευτέραν στήλην δ αύξων άριθμό; τών άναγραφών τής β' εκδόσεως, δ άντι- 

στοιχών είς τόν αύξοντα αριθμόν τής πρώτης. Τό II παραρτημα περιλαμ¬ 

βάνει άλφαβητικώς πίνακα τών Ε.ενμεδ εΐ Αεΐεδ αοαάέηιΐςίιιεδ εΐίεδ. 

Ακολουθεί πίναξ εν σσ. 261*276 δνομάτων διαλαμβανόμενων Ιν τφ 

ΚέρετίοίΓε. 
Όρθότατα δ κ. ΚΐοΙιαΓά θεωρεί πρόβλημα ύλης τήν καταγραφήν πάσης 

τής βιβλιογραφίας τής άναφερομένης εις χειρόγραφα. Έν τούτοις, παρά τήν 

ορθότητα τής άπόψεως ταύτης, νομίζω δη τούλ.άχιστον αι μεμονωμεναι περι- 

γραφαί χειρογράφων έπρεπε νά ληφθοΰν ύπ* ό'·ψει. ’Άς μου επιτραπή να 

διαφωνήσω ώς προς τό δτι « αηε άεεεΓίρΐίοη άε ηιαπαδΟΓΐΙ; Ιηΐ (τού ερευ- 

νητού) εετνίΓα ρεη, ε’ιΐ ηε εαίΐ; ραε οϊι εε ΐΓοιινε οε νοίυιηε». Νομίζω 

δτι άντιθέτως είναι άχρηστος ή γνώσις τού πού ευρισκεται το χειρόγραφόν, 

δταν άγνοήται ή ύπάρχουσα λεπτομερής περιγραφή αύτού. Έξ άλλου ή δεύ¬ 

τερα γνώσις προϋποθέτει τήν πρώτην. Βεβαίως, ώς προελέχθη, δέν ήτο δυνα¬ 

τόν νά περιληφθή είς τό ΚέρεΓίοίΓε παν, οπερ άναφέρεται εις ελληνικά 

χειρόγραφα. Θά ήτο δέ ευχής εργον εάν, ώς και ο ίδιος ο συγγραφεύς παρα¬ 

τηρεί, γίντ) μεθοδικός διαχωρισμός τής ύλης διά τής δημιουργίας καταλόγων 

άναφερομένων είς άλλα επί μέρους τμήματα τής Ιρεύνης τών χειρογράφων. 

“Έν παράδειγμα" είς τό εσχάτως εκδοθεν βιβλιον τού Αίοχαπάετ ΤυΓγπ: 

ΤΗβ Βί/ζαιιίϊηβ ηιαηΐί30Τψί ίναάίϋοη ο( ΐΚβ ίναρβάίβΒ ο( Είΐτί'[Μβ8, 

υΛαπα 1957, περιέχεται εν σσ. 3 * 9 ΟεηοΓαΙ Γ,ίδΙ οί Ιΐιε πιαηιΐ5αΓΪρί;5 

θ£ ΕιΐΓίρίάεε. Είναι απαραίτητον λοιπόν νά γίνη κατάλογος τών ύπαρχόν- 
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των χειρογράφων κατά συγγράφεις ^ εργασία ητις ΰά βοηθησπ πολύ τούς 

εκδοτας κειμένων καΐ ·θά προαγάγ^ι την φιλολογικήν κριτικήν· 

Το Κ.όρ6ΓΐοίΓ6, παρά την τελειότητά του, ώς εκ της «ρύσεως της ύλης 

του είναι, δύναμαι νά ε’ίπω, στατικόν, λόγφ της διαρκώς αναπτυσσόμενης 

βιβλιογραφίας. ’Ήδη, ενφ τούτο θά εξετυποϋτο εισέτι μόλις θά είχε κυκλο¬ 

φορήσει, ενεφανίσθησαν νέοι κατάλογοι μη περιλαμβανόμενοι εις αυτό: 

Γέροντας Παντελεήμονος Λαυριώτου ; Συμπληρωματικός κατάλογος χειρο¬ 

γράφων κωδίκων Ί. Μονής Μεγίστης Λαύρας Άγιου ’Όρονς, εισαγωγή 

Ν. Β. Τωμαδάκη, πίνακες Κ. Α. Μανάφη, ΕΕΒΣ, ΚΗ' (1958), σσ. 87- 

203, καί ναΐοηΐιηπδ ΟΕροοοί: Οθάίΰβ8 ΒατδβΗηίαηί ^ταβοι, ίοπίΗΒ I, 

ΰοάΙββΒ 1-163, είς τήν σειράν: ΒγΙ)1ίοΐ1ΐ6οα6 ΑροδΙοΗααβ Υαΐΐοαιιαε Οο- 

άΐαεδ πΐ3ηα5θπρΙιΐ Γοοεηδΐϊΐ ΐιΐ53α Ιοαηηί3 ΧΧΙΙΙ ροπίίίΐαδ ΐ3ΐ3χίιηΐ. Εις 

τήν γενικήν δέ βιβλιογραφίαν του ΠΙ κεφαλαίου %ομεν νά προσθέσίομεν: 

Μ. Ί. Μανουσακα; Χειρόγραφα καΐ ^Εγγραφα του Άγιον ’Όρονς. Άθή- 

ναι 1958 ( πρβλ. καί έν τφ τόμφ τοότψ, σσ. 510-515, βιβλιοκρισίαν τοΰ 

κ. Γ. Σουλη ). 
Έν τουτοις ή Ιργασία τοΰ κ. ΚίοΙι&Γά είναι μνημειώδης διά τήν κατα¬ 

πληκτικήν αΰτής Ινημέρωσιν. Δυνάμεθα δε να ειπωμεν οτι άποτελεΐ τήν 

βάσιν δΓ οίανδήποτε επί χειρογράφων εργασίαν, διότι πρέπει πρωτίστως νά 

είναι γνωσταί αϊ βιβλιοθήκαι εις άς ύπάρχουν χειρόγραφα κίΐθώς καί οί 

κατάλογοι τούτων, εργασία είς ήν άπεβλεψεν 0 κ. ΕΐοΙι^τθ, δια να είναι 

δυνατός δ περαιτέρω διαχωρισμός τής ΰλης δΓ είδικωτέρων καταλόγων. Είς 

τοιαΰτας εργασίας τό ^ργον τοΰ κ. ΚίοΙιαΓά άποτελεΐ τήν άρχήν καί δίδει τό 

παράδειγμα διά μίαν προσπάθειαν ήτις, έάν ευδοκίμηση, θά προαγάγη τήν 

παλαιογραφίαν, ένφ οί φιλόλογοι θά εΰρουν θέματα των οποίων ή λύσις δεν 

θά προσκρούη πλέον εις τήν άγνοιαν των χειρογράφων. 

Ν. Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑ2 

*Αν ό ρ € ο V Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα ιστορίας τής ϋ·ρησκεντικής ζω¬ 

γραφικής μετά τήν άλωσιν, Ά&ήναι 1957, σελ. μς'380, πιν. 72. 

Βιβλιοθήκη τής εν ^Αθήναις * Αρχαιολογικής "Εταιρείας, άριθ. 40. 

Ό καθηγητής Ξυγγόπουλος είς τήν μακράν σειράν των πολυτίμων προσ-, 

φορών του προς τήν ελληνικήν επιστήμην προσέθηκεν εργον μνημειώδες. 

^ Τήν σύντα|ιν τοΰ καταλόγου τοΰτου έχ«ο κατά νοΰν νά έπιχειρήσω είς τό 

άπώτερον μέλλον. 

Βιβλιοκρισίαι 

Θεραπεΰων από μακροΰ τάς σπουδάς περί τήν ζωγραφικήν ώς έκαλλιεργεΐτο 

είς τον ελληνικόν χώρον κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί τήν Τουρκοκρα¬ 

τίαν παρέχει ήδη τήν πρώτην συστηματικήν ιστορίαν τής θρησκευτικής 

ζωγραφικής μετά τήν άλωσιν, επιγραφών αυτήν διά τοΰ μετριόφρονος τίτλου 

«σχεδίασμα», εξ αφορμής τής επί τοΰ παρόντος ελλιπούς γνωσεως των μνη¬ 

μείων και τών δυσχερείων δσας, κυρίως ένεκα ταΰτης, συναντά ή συγγραφή 

τοιουτου έργου. 
Τού όγκώδους βιβλίου, μετά τον πρόλογον, τον πίνακα τών περιεχομέ¬ 

νων καί τον κατάλογον τών 159 δημοσιευόμενων εικόνων, ών πολλαί βλέ¬ 

πουν διά πρώτην φοράν τό φώς τής δημοσιοτητος, προτάσσεται πολυσέλιδος 

περίληφις καί πίναξ βιβλιογραφικών συντμήσεων. Ακολουθεί τό κείμενον 

διαιρουμενον είς πέντε μέρη. 

Είς τό πρώτον μέρος ερευνώνται αι πηγαί τής μεταβυζαντινής ζωγρα¬ 

φικής, αί άναγόμεναι είς τούς Παλαιολογείους χρόνους. Δι αυτό και γίνεται 

λόγος διά τάς δΰο σχολάς τής εποχής, τήν Μακεδονικήν καί τήν Κρητικήν. 

Ή Κρητική σχολή, ή μόνη Ιπικρατοΰσα μετά τήν άλωσιν, έχει προβλημα¬ 

τικήν τήν προέλευσιν. “Όθεν διερευνώνται τά σχετικά πρός τήν γένεσιν καί 

διαμόρφωσίν της προβλήματα καί διαστέλλονται αί περίοδοι τής ίστορίας 

της. 'Ορμώμενος ο κ, Ξυγγόπουλος άπό τοΰ Ο. ΜΐΠεί, καθ’ ον ή Κρητική 

σχολή έχει τήν ίδιαν τεχνικήν μό τάς φορητάς λατρευτικάς εικόνας, μελετφ 

τήν εξέλιξιν τής τεχνικής των άπό τοΰ αΙώνος έπΙ τή βάσει Ιπιτυχοΰς 

Ικλογής τών άσφαλέστερον χρονολογούμενων έργων καί άνιχνευει τά διάφορα 

στάδια τής Ιπιδράσεως Ιπί τήν τοιχογραφίαν αύτής τής τεχνικής. ^Οΰτως 

άνατέμνει τήν τεχνικήν τοιχογραφιών, έν αίς είναι σαφής ή τοιαυτη επίδρα- 

σις, ά?αων τε καί τής Περιβλέπτου τοΰ Μυστρα, τήν όποιαν θεωρεί διακο- 

σμηθεΐσαν υπό δύο ομάδων άγιογράφων κατά τό διάστημα 1375- 1385. Η 

Παντάνασσα τού Μυστρα έχει διά τήν ερευνάν του ιδιάζουσαν σημασίαν. 

Εις τάς τοιχογραφίας της διακρίνει δύο είδη τεχνικής, άντιπροσωπεύοντα 

δύο ζωγράφους. Εις τον ένα, τον είκονίσαντα τούς μεμονωμένους αγίους, 

συναντάται και ή παλαιά τεχνική, οπού ή γραμμή έχει βασικήν σημασίαν. 

'Η γραμμική τεχνική, ουδέποτε έκλιποΰσα, εκαλλιεργεΐτο παραλληλως προς 

τήν μεγάλην τέχνην. Άπαντα εις σειράν τοιχογραφιών λαϊκού καί μοναχικού 

χαρακτήρος ("Ομορφη Εκκλησία Αϊγίνης, Σωτήρ Μεγάρων, Ζέμεν Βουλγα¬ 

ρίας). Εις τήν Παντάνασσαν τού Μυστρα γίνεται ή συνένωσις τριών ειδών 

τεχνικής, δηλ. τής Μακεδονικής, τής τεχνικής τών εικόνων και τής παλαιάς 

γραμμικής ζωγραφικής. Άπό τήν συνενωσιν αυτήν γεννάται η τεχνική τής 

Κρητικής σχολής τών μετά τήν άλωσιν χρόνων. 

Έν συνεχείφ ό συγγραφεύς εξετάζει τήν καταγωγήν τής τεχνοτροπίας 

όπως αΰτη παρουσιάζεται εις τά δημιουργήματα τής Κρητικής Σχολής, άτινα 

άπό άπό-ψεως μορφής συγγενεύουν πρός τήν βυζαντινήν τέχνην τήν παλαιό- 
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τέραν των Παλαιολόγων. Παραλλήλως προς την Μακεδονικήν ζωγραφικήν 

καλλιεργείται κατά τούς Ιδιους χρόνους και ρεύμα τέχνης με χαρακτήρα περισ¬ 

σότερον συντηρητικόν και λαϊκόν. Έζ αυτού πηγάζει η τεχνοτροπία τής 

Κρητικής σχολής. Παρατίθενται παραδείγματα μνημείων, άνηκόντων εις τό 

ανωτέρω ρεύμα, χρονολογουμένων από τού και των αρχών τού 
15ου αΙώνος και ερμηνεύεται ή παρουσία των ως εκφρασις τής αντιδρασεως 

τής συντηρητικής Εκκλησίας εις τούς νεωτερισμούς των Παλαιολόγων. Τής 

αντιδρασεως αυτής φορείς ήσαν οΐ μοναχοί, εις ους αποδίδει ο συγγραφευς 

κατά μέγιστον μέρος τήν επικράτησιν τής Κρητικής σχολής, α?Αα και την 

εξαφάνισιν τής Μακεδονικής, ής ή ορθοδοξία εθεωρηθη ύποπτος. Η πτώσις 

τής Κωνσταντινουπόλεως καΐ ή ύποδούλωσις τού Βυζ. Κράτους τφ 1453 δεν 

ήσκησαν, κατά τον κ. Ξυγγόπουλον, αποφασιστικήν επιδρασιν Ιπι την εξελι- 

ξιν τής θρησκευτικής τέχνης. 

ΕΙζ το όίύτερον μέρος τού βιβλίου εξετάζεται ή περίοδος τής διαμορ* 

φώσεως τής Κρητικής σχολής, ή μεσολαβούσα μεταξύ τής άλωσεως και των 

άρχών τού 16ου αΙώνος. *Αφού πρώτον γίνη λόγος διά τά σύγχρονα^ μνη¬ 

μεία τής Μακεδονικής σχολής, τής προσλαμβανουσης χαρακτήρα ο?Λνεν και 

περισσότερον λαϊκόν, διά τοιχογραφίας τού 15ου «ιωνος και δια ςρορητας 

εΙκόνας, ως ή έν Ρώμη ΜμίΟΓ άε ρετρεΐαο εαοοαΓεα (έργον τού τέλους 

τού 16ου αϊ.) καΐ ή λειψανοθήκη τού Βησσαρίωνος (ϊσως τού 14ου αΐ. ), 

αϊτινες είχον θεωρηθή ώς άνήκουσαι είς αυτήν τήν Ιποχήν, άκολουθεϊ σύν¬ 

τομος Ιξέτασις τοιχογραφιών τής Κρήτης καΐ δή τής Μονής Βαρσαμονέρου, 

τού ναΐσκου των ΕΙσοδίων είς τό Σκλαβεροχώρι, τού Αγιου Κωνσταντίνου 

Άβδού. Έκ τών τελευταίων φαίνεται δτι ή Κρητική ζωγραφική τού τοίχου 

και τών φορητών εικόνων είχε διαμορφωθή έν Κρήτη άπό τών μέσων τού 

15ου Τής Κρητικής σχολής κοιτίς ύπήρξεν ή Κωνσταντινουπολις. Εντεύ¬ 

θεν δ“ ίσως διά τού Μυστρά ήλθεν εϊς Κρήτην, ένθα έγινεν ή τελική της 

διαμόρφωσις. 

Συνοψίζων τά συμπεράσματα αυτού ό συγγραφεύς έπιλεγει δτι « η συνε- 

νωσις τής τεχνικής τής προελθούσης από τήν επι τής Μακεδονικής τοιχο¬ 

γραφίας επιδρασιν τής φορητής εικόνος με την συντηρητικήν μοναχικήν 

τεχνοτροπίαν, τήν συνεχίζουσαν τήν παλαιαν παραδοσιν, ειχεν ως αποτέλε¬ 

σμα τήν διαμόρφωσιν τής Ιδιοτύπου τέχνης, τήν οποίαν δνομάζομεν Κρητι¬ 

κήν » (σ. 92). Διά τήν εικονογραφίαν τής σχολής δεν γίνεται λόγος, επειδή 

κατά τήν περίοδον τής γενέσεως καΐ διαμορφώσεως είναι αυτή ήν είχε δη¬ 

μιουργήσει ή τέχνη τών Παλαιολόγων. 
ΕΙς το τρίτον μέρος δ κ. Ξυγγόπουλος πραγματεύεται δια την μεγαλην 

ακμήν τής Κρητικής ζωγραφικής κατά τον 16ον αιώνα. Εξετάζει πρώτον 

τήν τοιχογραφίαν άοχόμενος από τού κατ’ εξοχήν εκπροσώπου τής σχολής 

Θεοφάνους τού Κρητός, ούχινος ή ακτινοβολία γίνεται αίτια να διαστ8ΐ?ιη ο 
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ΜνΥΒ-φβί-ί αΙώνο βΙς τήν ίποχήν τού Θεοφανοτ,ς την μετ αυτόν. 

Πβώτον γνωστόν έ'ογον τού Θεοφάνους Τ| δια=<όαμησις του χαθολιχου της 

Μονής του Άγιου Νικολάου Άναπαυοά τών Μετεωοων. Ο ζωγράφος εν 

„{,τώ φωβάται χρησιμοποιών δυο είδη τεχνικής. Δεν ειχεν _είσετι διαμορφω¬ 

θεί τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα τής τέχνης του. Το εν είδος της τεχνικής χαρα 
Ητηρίζει τήν ζωγραφικήν του Θεοφάνους ως εμφανίζεται εις τα κατόπιν 

Βονα του, έν οΧς ή τυποπο'ιηοις καί ή έπιδίωξις διακοαμητικων_ σχημάτων 

έ;ουν άποβή κανών. Ακολουθεί ή έξέτασις τών τοιχογραφιών του εν Αγιφ 

-όρει καθολικού τής Λαύρας (1530), έν αίς έχει διαπιστωθη επιδρασις 

•Ιταλικών χαλκογραφιών, ήν δμα,ς δ ζωγράφος έχει την δυναμιν ν αφο- 

μοιώντ,. ΕΙς τόν θεοφάνην άποδίδει δ συγγραφευς και την διακοσμησιν 

τού καθολικού τής Μονής Σταυρονικήτα καί της Τραπεζης της Λαύρας 

-Ε^^συνεχείφ γίνεται λόγος διά τόν Φράγκον Κατελάνον, τόν διακοσμή- 

σαντα τό 1580 τό παρεκκλήσιον τού Άγ. Νικολάου είς τήν Λαύραν του 

Άγιου "Ορους. Οΰτος πρέπει νά διασταλή άλλου ζωγράφου ϊ^εγομενου Φράγ¬ 

κου Δικοτάρη, άδελφού τού Γεωργίου Ιερέως· οί “Δελφοί 
τόν νάρθηκα τής Μονής Βαρλαάμ τών Μετεώρων. Ο Κατελά_νο; έζωγράφησβ 

κατά ιόν κ. Ξυγγόπουλον καί τόν κυρίως ναόν τής Μονής Βαρλααμ των 

Μετεώρων. Τά δάνειά του έκ τής δυτικής τέχνης είναι περισσότερα. 11 δυτ. 

Ιπίδρασις είναι κυρίως αίσθητή είς τάς συνθέσεις. Ό Κατελανος έκπροσφ- 

πεϊ τήν άντίδρασιν πρός τήν Ιζηρτημένην άπο τού Θεοφάνους τέχνην καί 

τήν έξέλιξιν. 'Η τέχνη του κυριαρχεί τόν Πον αιώνα. 

Έκ τών φορητών εΙκόνων τού 16ου τινές εμμένουν είς^τήν Παλαιολό- 

γειον παράδοσιν, ώς αί εΙκόνες τού Μαυρογορδάτου και εν Αγίφ Ορει αι 

τής Μεγάλης Δεήσεως, μεταξύ τών οποίων τά έργα του ίερεως Ευφρόσυνου. 

ΕΙς τήν φορητήν εΙκόνα τήν οριστικήν μορφήν τής τεχνικής δίδει ο Κρης 
Μιχαήλ Δαμασκηνός, κυρίαρχων είς τήν ζωγραφικήν κατά τό β ημισυ του 

16«υ αίώνος. Τά έργα τού Δαμασκηνού κατατάσσει δ συγγραφευς επι τη 

βάσει τών διαφορών τής τεχνοτροπίας, άλλα και κυρίως τής τεχνικής εις 

πέντε ομάδας, αϊτινες δεικνύουν καΐ τήν έξέλιξιν τών καλλιτεχνικών αντιλη- 

ψεων τού ζωγράφου. Είς τά πρώτά του έργα έμπνέεται άπο Μακεδονικας 

άλϊ,ά καί Κρητικάς τοιχογραφίας. Τήν εικόνα τών έφιππων στρατιωτικών 

άγιων τής Συλλογής Σταθάτου καΐ πέντε εικόνας εΰρισκομενας εις τον ναόν 

τού άγιου Μηνά Ηρακλείου Κρήτης, έργα ίταλίζοντα, δ κ. Ξυγγοπουλος 

θεωρεί ώς γενόμενα κατά τόν χρόνον τής είς Ένετίαν παραμονής του αγιο^ 

γράψου. Κατά τήν λογιζομένην ως τελευταίαν περίοδον (1584 - 1591) ^του 

Δαμασκηνού ή προσκόλλησίς του είς τήν Παλαιοΐόγειον ζωγραφικήν είναι 

έντονος. Ή γ' δμιά: (1570- 1579) τών έργων του δεικνύει τήν ωριμανσπ' 

τής τέχνης του. Κατ’ αύτήν ο! πίνακές του αποκτούν τήν αύστηρότητα της 
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πραγματικής Κρητικής σχολής. 'Ο Δαμασκηνός ασκεί επί τούς επειτα αγιο- 

γραφους φορητών εικόνων οϊαν επίδρασιν και δ Θεοφάνης επι την τοίχο· 

γραφιαν. Οι ζωγράφοι τού 17°^ και 18°^) αιώνος αντιγράφουν κυρίως τάς 
ιταλιζοΰσας εικόνας του. 

Μετά τον Δαμασκηνόν γίνεται ?νόγος διά τούς άκολουθοΰντας την Πα- 

λαιολογειον ζωγραφικήν των φορητών εικόνων άγιογράφους Ίωάννην Κύ· 

πριον, Φίλιππον ιερομόναχον, Άνδρεαν Ρίτζον, διά τούς άκολουθοΰντας την 

παλαιάν τοιχογραφίαν Έμμ. Λαμπάρδον, "Αγγελον και τούς ιταλίζοντας 

ζωγράφους Εμμανουήλ Τζανφουρνάρην, Άνδρεαν Παβίαν, Γεώργιον Κλόν- 

τζαν. Εις το επόμενον κεφάλαιον εξετάζεται ή είκονογραφική εξάρτησις τής 

Κρητικής σχολής από τήν Μακεδονικήν καΐ ιδιαιτέρως τοΰ Θεοφάνους, τοΰ 

Δαμασκηνού, τοΰ Φράγκου Κατελάνου, των ζωγράφων εικόνων τοΰ τέλους 

τοΰ 16ου αιώνος. Ή είκονογραφική εξάρτησις είναι τόση, ώστε νά θεωρηθή 

δ Θεοφάνης μαθητής τοΰ Πανσελήνου.Έν τέλει τοΰ κεφαλαίου γίνεται λόγος 
δια το είκονογραφικόν θέμα τής Παναγίας τοΰ Πάθους, 

Τό τέταρτον μέρος τοϋ βιβλίου καταλαμβάνει ή μελέτη του 17ου «ίό)· 

νος, οστις διακρίνεται διά τήν στροφήν του προς τήν Δύσιν. *Η τοιχογρα* 

φία άποβαίνουσα λαϊκή μιμείται μηχανικώς τά Ι'ργα τών Μεγάλων Κρητών 

άγιογράφων τοΰ 16ου αϊ. ή Δημητρίου Κακαβά μεταςτέρει είς τον 

τοίχον τήν τεχνικήν τών φορητών εΙκόνων. Ερμηνεύεται ή κατάπτωσις τής 

τοιχογραφίας, ή άντιτιθεμένη πρός τήν σύγχρονον ακμήν τής ζωγραφικής 

φορητών εΙκόνων, αϊτινες διακρίνονται διά τήν Ιπ’ αυτών δυτικήν καΐ 

ιδιαιτέρως Ιταλικήν Ιπιρροήν. Παρά τοΰτο άγιογράφοι τινές, τούλάχι· 

στον εν τή αρχή τοΰ σταδίου των, παρουσιάζουν ίσχυράν προσκόλλησιν 

εις την παράδοσιν. Μεταξύ αύτών δ Κωνσταντίνος Παλαιόκαπας, ό Φιλό¬ 

θεος Σκούφος, δ Βίκτωρ δ Κρής, διακριτέος από τοΰ Κερκυραίου ίερέως 
Βίκτωρος. 

Ο σημαντικώτερος άγιογράφος τής εποχής είναι κυρίως δ Έμμ. Τζά- 

νες. Δυϊσμός χαρακτηρίζει τήν τέχνην του από τών πρώτων έργων. Τό ϊδιον 

παρατηρεΐται και κατά τήν περίοδον τής έγκαταστάσεώς του είς Βενετίαν. 

Ο Τζάνες είναι δημιουργός νέων συνθέσεων, ών μιμητάς πολλούς εΰρεν ή 

είκών τοΰ Αγίου Γοβδελαά. Κατά τόν κ. Ξυγγόπουλον δ Τζάνες οΰ μόνον 

έδανείσθη έκ τής ιταλικής τέχνης στοιχεία διά τάς δημιουργίας του και τάς 

μετασκευας παλαιών είκονογραφικών τύπων, άλλ’ ήχθη μέχρι τής αντιγρα¬ 

φής αυτουσίων βενετικών πινάκων. « Τήν τέχνην τής παραδόσεως αν και 

την εγνωριζε κάλλιστα, ουδέποτε φαίνεται ήγάπησεν... ΤΊ τέχνη τής προτι- 

μήσεώς του ήτο άναμφισβητήτως ή ιταλική» (σ. 238). Ό Τζάνες έσυνει- 

δητοποίησε τά ρεύματα και τήν αισθητικήν τής εποχής του. Έκ τών συγ¬ 

χρόνων άγιογράφων, οϊτινες επηρεάζονται υπό τοΰ έργου του, γίνεται λόγος 

δια τους μάλλον αντιπροσωπευτικούς, Ήλίαν Μόσκον καΐ Θεόδωρον Πουλά- 
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κην. *0 Μόσκος, ήρεμος καΐ γλυκύς άγιογράφος, ώραιοποιών τάς μορφάς, 

χρησιμοποιεί δυτικά πρότυπα είς τάς λεπτομέρειας τής συνθέσεως χωρίς είς 

τό γενικόν σχήμα αυτής νά Ικφεύγη οΰσιωδώς από τήν παλαιάν παράδοσιν. 

“Ολιγάριθμος είναι ή δμάς τών είκόνων τοΰ Πουλάκη, αϊτινες έχουν καθα- 

ρώς δυτικήν τεχνοτροπίαν* Είς όλα του όμως τά έργα φαίνεται κατά μείζονα 

ή ελασσόνα βαθμόν ή χρησιμοποίησις δυτικών προτύπων καΐ δι“ αυτά τά 

από μακρών αιώνων καθιερωμένα θέματα. Δΰναται νά θεωρηθή δ πρόδρο¬ 

μος τών ίσχυρώς ίταλιζόντων άγιογράφων τοΰ ΙΒο^’ αιώνος. Δείγμα τής επι- 

δράσεως ήν ήσκησεν έπ* αυτόν ή τέχνη τής Δύσεως είναι ή κατά τόν συγ- 

γραιρέα δημιουργία ίδιου άνδρικοΰ τύπου, απαντώντας είς τά έργα του καΐ 

άποδίδοντος τούς χαρακτήρας τοΰ ίδιου τοΰ ζωγράφου. 

Έν συνεχείφ εξετάζεται ή έξέλιξις τής δυτικής έπιδράσεως επι τήν ορθό¬ 

δοξον άγιογραφίαν ώς εμφανίζεται εις τε τήν Μακεδονικήν τοιχογραφίαν 

κατά τάς παραμονάς τοΰ θανάτου της, άλλα κυρίως είς τήν Κρητικήν ζωγρα¬ 

φικήν, και μάλιστα Ιδιαιτέρως κατά τόν 1βο'’ καΐ τόν 17°^ αΐώνα. Ό Εμμα¬ 

νουήλ Τζάνες καΐ δΠουλάκης άνάγουν είς σύστημα τήν άντιγραφήν δυτικών 

προτύπων. Οι σπουδαιότεροι άγιογράφοι τοΰ αιώνος Ιπεσκέφθησαν 

τήν Βενετίαν, Ιγνώρισαν τήν τέχνην της, έμάνθανον νά ζωγραφίζουν κατά 

τήν δυτικήν τεχνοτροπίαν. Είς τήν Βενετίαν ήσαν εγκατεστημένοι Έλληνες 

άγιογράςροι Εργαζόμενοι κατ’ άμφοτέρους τούς τρόπους. Οί ^Ελληνες ζωγρά- 

φιοι άπό τών δανείων επροχώρησαν είς τήν άπόδοσιν τής άνατομίας τών 

γυμνών σωμάτων, είς τήν προοπτικήν σχεδίασιν τών κτηρίων. Οί άγιογράφοι 

τοΰ ΐ7ον αίώνος εΐργάζοντο και κατά τόν δρθόδοξον τρόπον, επειδή τά έργα 

τά σύμφωνα πρός τήν παράδοσιν Ιξετιμώντο και ήσαν αντικείμενα σεβασμού. 

Ή άνανέωσις τής Κρητικής ζωγραφικής Επεζητεϊτο διά τής εισαγωγής είς 

αΰτήν τής φυσικότητος. Τήν τάσιν αυτήν αντιπροσωπεύει ή ?.εγομένη δουοΠ 

Ηζαηΐίηει Γηί§:1ίθΓα1:α. 

ΕΙς το πέμπτον μέρος τον βιβλίου γίνεται λόγος διά τήν παρακμήν τής 

ζωγραφικής κατά τόν 18ο'' αιώνα. 'Η έρευνα άρχεται άπό τής τοιχογραφίας. 

Οί πλεϊστοι τών καλλιεργητών της είναι τώρα Πελοποννήσιοι. Σπουδαιότε¬ 

ρος δ Αργείος Γεώργιος Μάρκου, επισκεφθείς πιθανώς τήν Ένετίαν, αλλά 

και μαρτυρών επιστροφήν πρός τήν αύστηράν τέχνην τοΰ 16<^υ αιώνος. Τό 

ίδιον πνεΰμα χαρακτηρίζει άλλως τε και τόν εκ Φουρνά Διονύσιον" τούτου 

αναλύεται ή περίφημος Ερμηνεία τής ζωγραφικής, ής καταλέγονται αί πη- 

γαί. Τό δεύτερον τμήμα τής Ερμηνείας οφείλεται Ιξ ολοκλήρου σχεδόν εις 

τόν Διονύσιον. Τόν μέγαν αριθμόν τών περιγραφομένων σκηνών εΰρεν εις 

τάς πολυαρίθμους εκκλησίας τοΰ Αγίου "Ορους ή εδημιοΰργησεν δ ίδιος. 

*Η Ερμηνεία δεν συνδέεται πρός τήν είκονογραφικήν παράδοσιν τών βυζαν¬ 

τινών χρόνων. Τοιαΰτα βιβλία εξυπηρετούν άνάγκας εποχών παρακμής. Είναι 

πρόβλημα αν ΰπήρχεν άνάλογόν τι κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. Τό κήρυ- 
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γμα του Διονυσίου περί επιστροφής είς παλαιά πρότυπα, καΐ δή εις τον Παν¬ 

σέληνον, εΐχεν αρκετήν απή>[ησιν. 

Περαιτέρω εις τό δεύτερον κεφάλαιον εξετάζεται ή φορητή εΙκών κατά 

τον 18ο'' αιώνα. Προηγούνται οι άγιογράφοι τής παραδόσεως. Ή ζωγρα¬ 

φική προσανατολίζεται δλονέν καΐ περισσότερον προς τήν Αΰσιν. Μεταβατική 

είναι ή τεχνοτροπία του Κωνσταντίνου Κονταρίνη, του Στεφάνου Τζαγκα- 

ρόλα του κατά κόσμον Σπυρίδωνος. Κατά τάς πρώτας δεκαετίας του Ι8ί>« αι. 

αντιγράφονται αυτούσιοι δυτικοί πίνακες. Ή προσπάθεια των 'Επτανησίων 

και ιδίως των Ζακυνθίων ζωγράφων ν’ άπομιμηθοΰν διά τής τεχνικής του 

ώοΰ τήν ελαιογραφίαν αποτελεί το τελευταϊον στάδιον προς εξιταλισμόν τής 

ορθοδόξου αγιογραφίας. Περί τά μέσα του αι. ή ορθόδοξος άγιογραφία 

μέ τήν κατάργησιν τής τεχνικής του ώοΰ, παύει πλέον οΰσιαστικώς νά ύφί· 

σταται. Τήν θέσιν τής πατροπαραδότου αγιογραφίας καταλαμβάνει εις τήν 

έπτάνησον ή Ιξιταλισμένη τέχνη, ούχΙ εΰκόλως επικρατήσασα. Άξιοπρόσε- 

κτον δτι ή τέχνη αθτη δεν εξηπλώθη πέραν των Ίονίων. 

Έν συνεχείφ Ιξετάζονται τό ζωγραφικόν και συγγραφικόν εργον του 

Παναγιώτη Δοξαρά και οΐ μετ’ αύτόν άγιογράφοι I. Πλακωτός, Ν. Δόξα- 

ρας, Ν. Κουτουζης, Ν. Καντουνης. ,ΕΙς τό τελευταϊον κεφάλαιον ό λόγος διά 

τήν Ικκλησιαστικήν ζωγραφικήν μετά τό 21. Ή παλαιά παράδοσις είχε σχε¬ 

δόν εκλείψει. Οί πρώτοι ζωγράφοι, σπουδάσαντες είς τήν Εσπερίαν Επιχει¬ 

ρούν νά διορθώσουν τήν βυζ. ζωγραφικήν, ώς 0 Κ. Φανέ?Δης, δ Λ. Θείρσιος. 

Απολογητής τής τάσεως ήτο ό Γρ. Παπαδόπουλος. Εσχάτως πολλοί σημε¬ 

ρινοί άγιογράφοι στρέφονται προς τήν παλαιάν παράδοσιν. 

Εις τόν έπίλογον παρέχεται ώς επιστέγασμα τής δλης συγγραφής σύν¬ 

τομος και χρησιμωτάτη Ιπισκόπησις « τής πορείας που έκαμεν ή θρησκευτική 

ζωγραφική από των χρόνων των Παλαιολόγων μέχρι των ημερών μας ». 'Έν 

εκ τών μάλλον ενδιαφερόντων συμπερασμάτων είναι δτι « ή κατά τους μετά 

τήν "Αλωσιν αιώνας κυριαρχήσασα τεχνοτροπία, τήν όποιαν επεκράχησε νά 

ονομάζουν Κρητικήν, είναι τεχνοτροπία απολύτως ελληνική ». 

Εις τήν διάρθρωσιν του βιβλίου, οΰτινος παρέσχον ανωτέρω μακράν 

περίληψιν, έχει θέσει τήν σφραγίδά της ή πείρα τοΰ πανεπιστημιακού διδα¬ 

σκάλου. Άπό καιρού είς καιρόν συνοπτικά! επαναλήψεις συναχθέντων συμπε- ^ 

ρασμάτων χρησιμεύουν ώς μίτος διά νά παρακολουθή άνέτως ό αναγνώστης 

τήν πορείαν τής σκέψεως τοΰ συγγραφέως. Ό κ. Ξυγγόπουλος, ώς αναφέρει 

είς τόν πρόλογον, άνιχνεΰων τάς τάσεις τής ζωγραφικής καΐ τά καλλιτεχνικά 

ρεύματα κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους, εξετάζει «κυρίως τό έργον τών 

μεγαλύτερων αντιπροσώπων τής θρησκευτικής ζωγραφικής, οί όποιοι συνει- 

δητοποιήσαντες τάς καλλιτεχνικάς τάσεις τής εποχής των ήσκησαν διά τής 

τέχνης των ϊσχυράν επιρροήν επι τών συγχρόνων των άγιογράφων Έν τη 

έρεΰνη του ό συγγραφεύς γίνεται αληθής άνατόμος τής τεχνικής, ή οποία 

διακρίνει φορητάς εικόνας και τοιχογραφίας, έδοαιώνων δσον είναι δυνατόν 

έπι στερεού εδάφους τά συμπεράσματά του. Μετά τήν «Συμβολή στή μελέτη 

τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής» τοΰ Μανόλη Χατζηδάκη, ή οποία εξήτασε 

τά καλλιτεχνικά κέντρα, ή Ελληνική Επιστήμη πλουτίζεται τώρα μέ τήν 

ιστορίαν τής μετά τήν άλωσιν ζωγραφικής. Τό εργον θ’ άποτελή τοΰ λοιπού 

ασφαλή αφετηρίαν τοΰ θέλοντος ν* άσχοληθή με θέμα έμπΐπτον είς τήν περιο¬ 

χήν τής ζωγραφικής τής Όρθοδόξου Εκκλησίας μετά τήν άλωσιν. Άλλα καΐ 

οί σχολάζοντες περί τήν κυρίως βυζαντινήν ζωγραφικήν έχουν πολλά νά 

ωφεληθούν άπό τήν εν αρχή τοΰ συγγράμματος άπηκριβωμένην καΐ κατά τά 

νεώτερα πορίσματα έκθεσιν ζητημάτων άφορώντων είς τήν Παλαιολόγειον 

τοιχογραφίαν και τέχνην τών φορητών είκόνων. Αί σπουδαί περί τήν ζωγρα¬ 

φικήν μετά τήν άλωσιν εύρίσκονται εις τάς άρχάς των. Τό έργον τών κυριω- 

τερών ζωγράφων δέν είχε μέχρι τοΟδε ακριβώς Ιξετασθή, οΰδ’ είναι εισετι 

πλήρως γνωστόν. Ό συγγραφεύς ήτο υποχρεωμένος ου μόνον νά επιχειρήση 

γενικήν θεώρησιν, αλλά νά προβή ό ’ίδιος και είς πλείστας έπΙ μέρους κοπιώ¬ 

δεις ερευνάς. Άθλος όντως ού μικρός. Όχι μόνον διά τούς δευτερεύοντας, 

ά?Αά καΐ διά τούς σπουδαιότερους ζωγράφους στεροΰμεθα μονογραφιών. 

Είναι φυσικόν νά λανθάνουν άκόμη έργα ίδίςι τών άγιογράφων φορητών 

εικόνων καΐ νά πλουτισθοΰν δσα γνωρίζομεν δι' αύτοός. Οΰτω π,χ. τά μέχρι 

τοΰδε γνωστά τελευταία έργα τοΰ Έμμ. Τζάνε έχρονολογοΰντο άπό τοΰ 

1686. Άλλ’ όταν πρό τινων Ιτών παρέμεινα Ιπ! τρεις μήνας είς Ένετίαν, 

μοί Ιδόθη ή εύκαιρία, μελετών τούς πίνακας τοΰ Έμμ. Τζάνε, τούς άποκει- 

μένους είς τήν Συλλογήν τής Ελληνικής Κοινότητος, νά άποκαλΰψω ΙπΙ 

μενά?ι.ης εΙκόνος, ήτις παριστάνει τόν Ίησοΰν καΐ τήν Σαμαρείτιδα (3. ΜδΓ- 

οοπί, Εδ Γδοοοίΐδ άί ιοοηο νεηοϊο - ΟΓεΙοδί άεΐΐδ Οοπιιιηίΐό §:Γεοο - οηο- 

(1ο35μ άΐ Υεπεζΐει, έν Αΐΐΐ άεΙΓΙδίΐΐυΐιο ΥεπεΙο άΐ Βοΐεηζε, ΕεΙΙετε εά 

Αηί, 1948-1949, σ. 252, ύπ’ άριθ. 142) τήν υπογραφήν : 

...(;) ηόνος γηραιόν ηρεσβντέρον εμανονήλον 

·"(>) ρη'&νμναίον (τ)ον λεγομένου Μπουνιαλη 

,αχπ^' 

Όστε ό Τζάνες έζωγράφιζεν άκόμη τό 1689, έν έτος πρό τοΰ θανάτου 

του, εις ηλικίαν 79 περίπου ετών. Και ή άναδίφησις εις τά Κρατικά Αρ¬ 

χεία τής Βενετίας, ήν προοιωνίζεται ή ϊδρυσις τοΰ Έλληνικοΰ Ινστιτούτου 

Βενετίας, ικανά πρέπει νά συνεισφέρη άκόμη είς τήν άκριβεστέραν γνώσιν 

τής ζωής καΐ τοΰ έργου αρκετών μετά τήν άλωσιν άγιογράφων. ΚαΙ ή μελέτη 

τής Κρητικής ζωγραφικής κατά τόν καί 17ο'’ αιώνα ώς φαινομένου 

παραλλνήλου πρός τήν κρητικήν λογοτεχνίαν θά συμβάλη, νομίζω, είς τήν 

άκριβεστέραν διασάφησιν προβλημάτων τής πρώτης. ΈπΙ τοΰ παρόντος δ 

Έλλην αναγνώστης έχων πρό αύτοΰ θαυμασίαν άκόμη καΐ άπό εκδοτικής 
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άπόψεως προσφοράν, διαθρΰπτουσαν την εθνικήν του φιλοτιμίαν, ευγνώμων 

ευχαριστεί και τον συγγραφέα και την εκδώσασαν τοιοΟτον εργον *Αρχαιο- 

λογικήν Εταιρείαν. 
Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

Μονσστ?;ριακ^ ’Άρχίτεατονική. Κείμενον και σχέδια ^Αναστασίαν Κ. 

Ό ρλάν δ ον. Δευτέρα εκδοσις, ηυξημένη, *Α·&ηναι, 1958, σελ. 179. 

Ή Μοναστηριακή “Αρχιτεκτονική του ακαδημαϊκοί) κ. Ά, “Ορλάνδου, 

διαλαμβάνουσα περί των εκτός των ναών μοναστηριακών κτισμάτων κατά 

τούς βυζαντινούς και τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους, είχε πληρώσει το πρώ¬ 

τον εκδιδομένη {1927) κενόν έν τή περιοχή τής χριστιανικής αρχαιολογίας. 

Τό βιβλίον τυχόν λίαν ευμενούς κριτικής έξηντλήθη καΐ ό πονήσας αυτό άκά· 

ματος ερευνητής είχεν §ν τφ μεταξύ συλλέξει νεον υλικόν. Ηδη προβαίνει 

είς δευτέραν Ικδοσιν §πι άρίστου στιλπνού χάρτου, άρτιωτέραν τής πρώτης, 

προσθέσας « πολλάς νέας φιλολογιχάς και ιστορικάς πηγάς και μαρτυρίας, 

άφορώσας Ιδίως είς τον συσχετισμόν τών βυζαντινών πρός τάς παλαιοχρι- 

στιανικάς μονάς τής “Ανατολής», καταλέξας άρκετά άκόμη βυζαντινά και 

μεταβυζαντινά άρχιτεκτονικά μνημεία, συμπεριλαβών νέα κεφάλαια. ΕΙς τό 

τέλος τού συγγράμματος προσέθεσε πολύ χρήσιμον λεπτομερές εύρετήριον, 

συνιστάμενον Ικ πίνακος αρχαίων καΐ βυζ. συγγραφέων, πίνακος προσώπων, 

νεωτέρων συγγραφέων, γεωγραφικών δνομάτων, πραγμάτων, τών έν τφ κει- 

μένφ βυζαντινών δ'ρων καί τών μνημονευόμενων εν αύτφ Μονών. ΈπΙ τοΰ- 

τοις ή νέα εκδοσις έπλουτίσθη διά πολλών νέων σχεδίων καί εικόνων, ώστε, 

δπως φαίνεται καί έκ τού έπακολουθούντος εις τό εύρετήριον καταλόγου τών 

εικόνων, ό αριθμός αυτών ν’ άνέρχηται ήδη εις 177. 

Έν αρχή τού βιβλίου, μετά τούς προλόγους τής πρώτης καί τής δευτέ- 

ρας έκδόσεως, γίνεται λόγος διά τόν εξωτερικόν χαρακτήρα και τήν μορφήν 

τών μοναστηρίων, άτινα, άποτελούντα μικρογραφίαν πόλεως, περιεβάλλοντο 

πάντοτε υπό ισχυρών καί υψηλών τειχών. Εξετάζεται επειτα το γενικόν σχε¬ 

δίαν τού περιβόλου, οί πυλώνες, ή γενική διάταξις τού εσωτερικού τών μονών, 

ών ή αυστηρά δργάνωσις περί τό καθολικόν το ορθουμενον εν τφ μεσφ τού 

ορθογωνίου περιβόλου φαίνεται οτι έπεκράτησεν από τού Ιουστινιανού καΐ 

εντεύθεν. Γίνεται λόγος ακολούθως διά τήν διάταξιν καί τήν μοριρήν τών 

κελλίων, τάς στοάς και τόν διάκοσμον τής προσόψεως αυτών, τάς κλίμακας, 

άλλοτε ξυλίνας τοποθετουμένας εντός τής στοάς καί άλλοτε λίθινος και έξω- 

τερικάς, τά είς έκαστον όροφον καί εις εκάστην πλευράν αποχωρητήρια, τάς 
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τράπεζας κατά τήν γενικήν διάταξιν αυτών, τό εσωτερικόν καί την εξωτερι¬ 

κήν διαμόρφωσίν των, τάς εστίας, ών είναι ενδιαφέρων ο τρόπος τής στεγα- 

σεως. "Επονται κεφάλαια διά τά φωτανάμματα, χώρους εις ούς συνήρχοντο 

οί μοναχοί διά νά θερμανθούν, τά μαγκιπεϊα, τά δοχεία, ατινα ησαν διαμε¬ 

ρίσματα πρός φύλαξιν τιμαλφών ή άλλων αντικειμένων τής Μονής, ών τάς 

κλείδας εκράτουν ειδικοί μοναχοί, οί δοχειάριοι. Τα δοχεία διακρινονται εις 

σκευοφυλάκια, ταμεία, βεστιάρια, δοχεία προς φύλαξιν εδωδίμων και ποσι* 

μων τροφών, πιθώνας πρός άποθήκευσιν ελαίου εντός πίθων βεβυθισμενων 

κατά τό ήμισυ εντός τού εδάφους ή εντός κτιστών βάθρων, βαγεναρεϊα δι 

έναπόθεσιν δγκο^δών βυτίων οίνου. Έν συνεχειφ εξετάζονται τα νοσοκομεία, 

ών ίδιον έκέκτητο Ικάστη Μονή, καί οί ξενώνες. Μοναστηριακά νοσοκομεία 

διετηρήθησαν δύο εις τά Μετέωρα. Έπί τή βάσει τυπικού τής εν Κωνσταν- 

τινουπόλει Μονής τού Παντοκράτορας παρέχεται άναπαράστασις καί ερμη¬ 

νεία τής κατόψεως τού λαϊκού ξενώνος τής Μονής και κρινεται σχεδιον καταρ- 

τισθέν υπό άλλων. Ακολουθεί κεφάλαιον διά τά γηροκομεία, ών έν διασώ¬ 

ζεται παρά τήν Μονήν Πεντέλης, διά τά λουτρά και το σχεδιον αύτών. Επι 

τούτοις παρατίθενται τά περί άλουσίας χωρία καί άνασκευάζεται ή άντίληψις 

περί καθολικής άλουσίας τών μοναχών. Έκ τών μοναστηριακών λουτρών 

έσώθη εν παρά τό χωρίον Δερβενοσάλεσι τού Κιθαιρώνος είς εγκαταλελειμ· 

μένην Μονήν τού ΙΙ^υ αΙώνος. Γίνεται περιγραφή τού λουτρού, δημοσιευ- 

θέντος ήδη εϊς τόν πρώτον τόμον τού Α.Β.Μ.Ε. (1936) ύπ’ αύτού τού 

συγγραφέως, καί παρέχεται τούτου προοπτική άναπαράστασις. Έτερος λου¬ 

τρών Ισώθη είς τήν Καισαριανήν, άλλην Μονήν τού 11ου αίώνος, άτόπως 

μέχρι τούδε θεωρούμενος ώς παρεκκλήσιον ή άγίασμα, Ισχάτως απαλλαγείς τών 

ύπερθεν προσκτισμάτων. Και τούτου παρέχεται κάτοψις, τομή καί φωτο¬ 

γραφία. 

Έπειτα γίνεται λόγος διά τάς βιβλιοθήκας, τάς φιάλας, τάς κινστέρνας, 

τάς κρήνας. Άναφέρεται πού αί τελευταίοι ΐδρύοντο, τίνα αρχιτεκτονικήν 

μορφήν παρουσιαζον, τις ή διαμόρφωσις τών τμημάτων αύτών καί δ διάκο¬ 

σμος δν έφερον. Αφού έξετασθούν τά βορδοναρεία τών Μονών ( στάβλοι), 

άκο?ΛυθεΤ ή μελέτη τών πύργων τών κωδωνοστασίων, οϊτινες ήσαν υψηλό¬ 

τεροι καί καλλιτεχνικώτεροι τών ένισχυόντων τόν περίβολον. Θίγεται τό θέμα 

τής εισαγωγής τών κωδώνων κατά τον 9ον αιώνα εις την Ανατολήν και το 

τής έπιδρσσεως τών Σταυροφόρων, είς ήν κατά τόν συγγραφέα δυνατόν νά 

οφείλεται ή τοποθέτησις τού πύργου τού κωδωνοστασίου έπί τού ναού. 

“Έπεται κεφάλαιον διά τούς οχυρούς πύργους καί τέλος διά τά εξωμοναστη- 

ριακά κτήρια, πλυντήρια, άρσανάδες καί νεκρικούς ναΐσκους. Τό τμήμα περί 

πλυντηρίων ώς καί τά περί κρηνών καί σκευοφυλακίων (βλ. ανωτέρω) απο¬ 

τελούν προσθήκην τής άνά χεΐρας έκδόσεως. Πλυντηρίου παράδειγμα 

έχει συναντήσει έν μόνον δ συγγραφεύς, εις τήν άγιορειτικήν Μονήν τού 
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Χελανδρίου (περί αυτοΰ εγραψεν ηδη εις τον Η' τόμον (1955-1956) του 

Α.Β.Μ.Ε.). Τοΰτου εξετάζεται ενταύθα ιδιαιτέρως ή κεραμοπλαστική δια- 

κόσμησις και ή εσωτερική διάταξις των σκαφών. 

*Η θαυμαστή σαφήνεια ή διακρίνουσα τήν Μοναστηριακήν *Αρχιτεκτο* 

νικήν τού κ. Όρλάνδου, ή θεμελίωσις αυτής κυρίως επι πληθύος μνημείων, 

άτινα δ ίδιος άνεζήτησε, συνέλεξε και έμελέτησεν, ή κατά τό δυνατόν πληρό- 

της τού βιβλίου και τό εΰχρηστον αυτού, ιδίς! μετά τήν προσθήκην εις τήν 

δευτέραν εκδοσιν τού εν τελεί ευρετηρίου, καθιστά τό σύγγραμμα κλασσικόν 

εις τό είδος του. Εϊθε ή νέα έκδοσις, διαδιδόμενη ευρέως καΐ εύρίσκουσα άπή- 

χησιν μεταξύ των αρχόντων τής *Ορθοδόξου “Εκκλησίας, να συντέλεση εις την 

ανακοπήν τής καταστροφής των ωραίων παλαιών μοναστηριακών κτηρίων, 

ώστε δ συγγραφεύς νά μή λογίζηται ευτυχής, ώς λέγει εν τφ έπιλόγφ, μόνον 

επειδή διέσωσεν αυτά τούλάχιστον επί τού χάρτου. Πρέπει Άλλωστε δ συ^ 

γραφεύς νά λογίζηται ευτυχής, άφοΰ τόσα μνημεία έχει περισώσει δι* άνα- 

στηλώσεως, ώς Ιπι μακρόν προστάς τής οίκείας διευθύνσεως του Υπουργείου 

Παιδείας. 
Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ 

Β.ο})&τί Ιι. 5οταηίοη, ΜβάίαβναΙ ΑνοΗϋβοίηνβ %η €&ηίναΙ Ανβα 
ίη ΟοήηίΗ (Οοήηϋι: ΆβδΧΐΗβ ο/ βχΰαναΙίοηΒ οοηάηοίβά δ?/ ΰνί 
ΑηίβΗΰαη ΒοΗοοΙ ο( ΟΙαεδίοαΙ 8ίιιάί68 αί ΑίΗβηβ, νοί. XVI}, Ρνίη~ 
ΰβίοη Νβιυ ΙβΤΒ. 1957, οελ. I-XVI-{· ί-147 + ™*'· 1 1β -V οχέδ. 
/- VII, 

Αί άνασκαφικαί έρευναι, αί διενεργούμεναι άπό εξήκοντα και πλέον 

ετών εν Κορίνθφ υπό τής εν ’Αθήναις “Αμερικανικής Σχολής Κ?ιασσικών 

Σπουδών καΐ διεξαγόμενοι κυρίως είς τήν περιοχήν τής Αγοράς τής αρχαίας 

πόλεως, προσέκρουσαν εξ αρχής εις τά λείψανα τής ζωής τής πολεως κατα 

τούς υστάτους ρωμαϊκούς μέχρι και τών τουρκικών χρόνων, βαθμηδόν 

δ’ απέδωσαν άφθονον αρχαιολογικόν υλικόν, προερχόμενον εκ τών χρόνιον 

τούτων. Έκ τού Ιν λόγφ μεσαιωνικού υλικού έχουν ήδη προσφερθή ή 

βυζαντινή κεραμεική (^ΟΓ^πι:^1 XI [1942], ΤΕε Βγζαηίίηε Ροΐίρτγ, υπο 

Οΐιατίοδ Η. Μοτ^αη) και τά μικροτεχνήματα (εις τον τόμον ΟοτίπΠι 

XII [1952], ΤΕθΜΐηοΓ 05]εαί:5,ύπό Οΐαάγε Ε. Π α νίά δο π). Ό πα¬ 

ρών τόμος, δέκατος έκτος τής σειράς Οοπηίΐι, διά τής δποίας από τού έτους 

1930 παρουσιάζονται συστηματικώς τά αποτελέσματα τών εν Κορίνθφ αμερι¬ 

κανικών άνασκαφών, συνταχθεις υπό τού καθηγητού Κ. δοταπίοπ, είναι αφιε¬ 
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ρωμένος εις τήν αρχιτεκτονικήν τής έν γένει μεσαιωνικής περιόδου τής 

Κορίνθου. 
Πρέπει εξ αρχής νά σημειωθή δτι τό μεγιστον μέρος τών κατα τάς ανα- 

σκάφος τής Κορίνθου άπαντηθέντων μεσαιωνικών οικοδομημάτων δεν 

σώζεται πλέον, διότι τά λείψανά των άπεμακρύνθησαν, ώς έπΙ τό πλεϊσ.τον, 

διαλυθέντα κατά τήν είς βάθος πρόοδον τής άνασκαφικής έρεύνης, άποσκο- 

πούσης εις τήν άναζήτησιν μνημείων τής ρωμαϊκής και τής αρχαίας πολεως· 

Διά τού προκειμένου δέ τόμου παρουσιάζεται κυρίως το υλικόν τό διασωθεν 

εις φωτογραφίας και σχέδια καί εις τά ημερολόγια τών ανασκαφών, ιδίως 

άφ’ δτου ή τεχνική τών άνασκαφών προήχθη βαθμηδόν εις μέθοδον τεινου- 

σαν νά ίχανοποιήση εύρυτέρας επιστημονικας απαιτήσεις. Υπο τας προϋπο¬ 

θέσεις δέ ταύτας υπήρξε δύσκολον τό εγχείρημα τού συγγραφέως, άναλαβόν- 

τος, δι’ αναδιφήσεων εις ημερολόγια ανασκαφών κατα το πλειστον μη ιδικα 

του, νά προσφέρη καί νά έξηγήση υλικόν εν πολλοϊς μη ύπαρχον πλέον. 

Είς τον τόμον τούτον δ κ. δοΓ&ηίοπ παρακολουθεί τήν άνέλιξιν τής 

πολεοδομικής μορφής καΐ τής εσωτερικής ιστορίας τής μεσαιωνικής Κόριν¬ 

θου. Μετά σύντομον είσαγωγήν περί τής ιστορίας και τής τοπογραφίας τής 

πόλεως κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι τού τέλους τού 

40» αΐ., 6 σ. διαιρεί τό βιβλίον του είς δύο μέρη : ΕΙς τό πρώτον περιγρά¬ 

φει κατά χρονολογικήν τάξιν τά εις διαφόρους θέσεις τού κεντρικού αρχαιο¬ 

λογικού χώρου τής Κορίνθου εύρεθέντα άρχιτεκτονικά λείψανα' είς τό δεύ¬ 

τερον μέρος αναλύει τούς εν γένει άρχιτεκτονικούς χαρακτήρας των καί δημο¬ 

σιεύει μέγαν άριθμόν τεμαχίων εκ τού έν Κορίνθφ ευρεθέντος μεσαιωνικού 

μαρμάρινου υλικού. “Αρχίζει μέ τήν Ιξέτασιν τών μνημείων τού κεντρικού 

χώρου τής Κορίνθου κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους (μεταξύ τών 

ετών 395-610) (σελ. 6-26)· άκολούχθως εξετάζει τά κατά τήν έποχήν τού 

βαρβαρισμοϋ (610-802) ( σελ. 27 - 33 ), κατά τήν εποχήν τής βυζαντινής 

ανόδου (802-1057) (σελ. 34-49). τά κατά τήν περίοδον τής πλήρους άνα- 

πτύξεως τής πόλεως κατά τούς βυζαντινούς χρόνους (1059 -1210) ( σελ. 50 - 

83), τά κατά τήν φραγκικήν περίοδον (1210-1458) (σελ. 84-87) και 

τέλος τά κατά τήν τουρκικήν περίοδον μέχρι τής ολικής καταστροφής τής 

πόλεως κατά τούς σεισμούς τού έτους 1858 (1458-1858) (σελ. 88-96). 

“Αναλύων δέ τάς άρχιτεκτονικάς μορφάς, εξετάζει ?ιεπτομερειας τής τεχνικής 

τών δομήσεων (τοιχοδομίαν, υλικά δομής, θυρας, παραθυρα, δάπεδά, στε- 

γας, κλίμακας κλπ.) (σελ. 97-102), περιγράφει διάφορα μαρμάρινα αρχιτε¬ 

κτονικά και διακοσμητικά μέλη ( σελ. 103 ■ 122 ), αναλύει τα σχέδια καί τους 

τύπους τών οικοδομημάτων καί εξηγεί τον προορισμόν των (εμπορικών, 

αστικών, θρησκευτικών, κατοικιών, βοηθητικών κατασκευών κλπ.) (σελ. 

123- 133), αναλύει τον πολεοδομικόν χαρακτήρα τής μεσαιωνικής Κορίνθου 

(σελ. 133-136) καί τέλος, εις δύο επίμετρα, δημοσιεύει άφ’ενός χαράγματα 
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άπεικονίζοντα τείχη πόλεως και πλοία {σελ. 137* 138) και αφ ετερου τρείς 

σιγμοειδοίΐς μορφής μαρμαρίνας τραπέζας του τΰπου των τραπεζών μαρτύ¬ 

ρων (σελ. 139-140). Τό κείμενον συμπληροΰται δι’ αρκετών πινάκων και 

σχεδίων. 

Ή εργασία του κ. δοΓΕίιίοπ φαίνεται εκ πρώτης δ·ψεως άχαρις* άλλ* 

είναι εκτάκτου ενδιαφέροντος, καθώς παρουσιάζει την μεσαιωνικήν πολιν 

τής ΚορίνΟου νά αναδύεται εις διαδοχικός φάσεις, με τάς δραματικός περί- 

πετείας της καί μέ την εσωτερικήν ιστορίαν της αναδεικνυομενην ζωηρως 

διά των ανασκαφικών αποκαλύψεων. Εις την παρούσαν αναλυσιν θα επεθυ- 

μει δ υποφαινόμενος νά μεταφέρη τά κυριώτερα έκ των συμπερασμάτων του 

κ. βοΓείπίοη περί των φάσεων τής πολεοδομικής ιστορίας τής μεσαιωνικής 

Κορίνθου’ προτιμφ δμως νά συζητήση σημεία τινά των πορισμάτων του 

συγγραφ^ως. 

*Ως εϊπομεν, ή ιστορία τής πολεοδομικής μορφής τής Κορίνθου καί ή 

Ιν γένει Ισωτερική ιστορία τής πόλεως άποκαθίστανται υπο τοΰ κ. δοΓ^ηΙοη 

§πΙ τή βάσει των άποτελεσμάτων τοΰ κεντρικού πεδίου των Ιν Κορίνθφ άνα· 

σκαφών, ήτοι: τής περιοχής τής άρχαίας *Αγοράς καΐ τής βορειως τής Αγο¬ 

ράς άνασκαφείσης περιοχής, δηλαδή τής όδοΰ Λεχαίου μετά των εκατέρωθεν 

αΰτής καί τοΰ Ιξάρματος τοΰ άρχαϊκοΰ ναοΰ (τοΰ Απόλλωνος) μετά τής 

βορείως τοΰτου περιοχής. Είς τον χώρον τούτον ή παλαιοχριστιανική πόλις 

διετήρησε τό πολεοδομικόν ΰφος τής άρχαίας' άκόμη καί κατά τον Ι2ο'' αΐ. 

αί Ιμπορικαί δδοί κινοΰνται Ιπί των αΰτών κατευθύνσεων, ώς καί κατά τήν 

άρχαιότητα, εκκινοΰσαι Ικ μικράς πλατείας, διαδεχθεισης τήν άρχαίαν Αγο¬ 

ράν είς τήν περιοχήν τοΰ χώρου της, μΙ καταστήματα, μέ κτήρια δι’ επαγ· 

γελματικάς απασχολήσεις, μέ βιοτεχνικά εργαστήρια, μέ Ικκλησίας καί μέ 

κατοικίας. Το βασικόν δέ συμπέρασμα τοΰ σ. είναι δτι ο άνασκαφείς χώρος 

γενικώς τής Αγοράς — μετά τής γΰρω περιοχής της — ΰπήρξεν ή εστία τής 

ζωής τής πόλεως καθ’ δλας τάς περιόδους της, ανεξαρτήτως τών διακυμάν¬ 

σεων τής ιστορίας της καί τών διακυμάνσεων από τής εποψεως μεγέθους τοΰ 

χώρου τοΰ κέντρου τοΰτου τής πόλεως καί τής εν αΰτφ δραστηριότητος (σ. 

133 κέ.). 
Νομίζω δτι δ υπό τοΰ σ. ΰποστηριζόμενος εντοπισμός τοΰ κέντρου τής 

ζωής τής εν γένει μεσαιωνικής πόλεως τής Κορίνθου είς τον χώρον τής 

αρχαίας Αγοράς της είναι προϊόν προώρου άκόμη γενικευσεως, μη επιτρε¬ 

πόμενης οΰτε εκ τών μέχρι τοΰδε άποτελεσμάτων τών εν Κορίνθφ άνασκαφών 

οΰτε καί εκ τών ενδείξεων έκ τής αρχαιολογικής φυσιογνωμίας τοΰ δλου χώ¬ 

ρου τής παλαιοχριστιανικής και μεσαιωνικής πόλεως. Τά δεδομένα δέ ταΰτα 

δεν εΰνοοΰν οΰτε ώρισμένα εκ τών επί μέρους συμπερασμάτων τοΰ συγ- 

γραφέως. 
Οΰτω δ κ. δοταπίοπ, διερωτώμενος περί τής θέσεως τής άρχαιο-κρσς 
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καθεδρικής Ικκλησίας τής Κορίνθου (σ. 9). διατυπώνει τήν γνώμην δτι άπό 

τοΰ τέλους τοΰ 4°^ ή τών αρχών τοΰ 5®'*’ αΐ. ως καθεδρική εκκλησία τής 

πόΐ^ως Ιχρησίμευσεν ή κατά τό ανατολικόν άκρον τής Αγοράς Ιουλιανή 

Βασιλική, μετατραπεΐσα εις χριστιανικήν εκκλησίαν. Έν τοΰτοις αι μέχρι 

τοΰδε εξ άνασκαφών γνωσταί τέσσαρες παλαιοχριστιανικαί βασιλικοί τής 

Κορίνθου. έξω τών τειχών ^ Ιπίσης δ’ ή βασιλική τής γειτονικής Σικυώνο^, 

παρουσιάζουν μεγέθη — άσυνήθως μεγάλα — καί διατάξεις και αναλογίας τών 

μερών των μή άνταποκρινόμενα προς δσα δ σ. προτείνει εΐς άποκατάστασιν 

τής μορφής τή^ χριστιανικής περιόδου τής Ίουλιανής Βασιλικής. Τό πλέον 

δ*ενδεικτικόν είναι δτι,είς εποχήν άνθήσεως τής άρχιτεκτονικής Ιν Κορίνθφ, 

ώς ή κατά τον δο'· αί., χαρακτηριζόμενη διά τής χρησιμοποιησεως άφθο¬ 

νου μαομαρίνου ΰλικοΰ, Ικ τής ύποτιθεμένης ταΰτης καθεδρικής εκκλη¬ 

σίας Ιν τή Ιουλιανή Βασιλική δεν έχομεν μαρμάρινα μέλη. Συνεπώς, 

άν ύπήρξε κάποτε εκκλησία ΙπΙ τής θέσεως αΰτής —καί είναι πιθα¬ 

νόν δτι ΰπήρξεν —αΰτη πρέπει νά χρονολογηθή είς σχετικώς ΰστέρους 

καί πτωχούς χρόνους (πιθανώς μετά τούς σεισμούς τοΰ 6ου αί.). Κατ’ 

άκολουθίαν άστήρικτος είναι καί ή υπόδεσις δτι τό νοτίως τής Ιουλία- 

νης Βασιλικής ρωμαϊκόν « Νοτιοανατολικόν ΟΙκοδόμημα» μετετράπη τότε 

είς μητροπολιτικήν κατοικίαν. Νομίζω δτι δ χριστιανισμός Ιν Κορίνθφ δεν 

Ιπέδειξεν Ινδιαφέρον διά τόν χώρον τής Αγοράς οΰτε καί διά τά Ιθνικά 

μνημεία τής περιοχής τής Αγοράς. Ένδιεφερθη μόνον ή πολιτεία δια τής 

κατασκευής, κατά τόν 6ο'' αΙώνα, τών μνημειώδους χαρακτήρος κλιμάκων είς 

τήν θέσιν τών Ικατέρωθεν τοΰ Βήματος παλαιοτέρων καταστημάτων (σ. 12 

κ.ε.), διά τής πιθανής άναμορφώσεως τών προπυλαίων (σ. 14 καί 117) καί 

διά τών εξωραϊστικών Ιργασιών είς τήν Πειρήνην κατά τούς χρόνους τοΰ 

Ιουστινιανού ( σ. 22 κε.). 

Άτυχώς έξω τής Αγοράς έχει Ιπισημανθή μέχρι τοΰδε — άνατολικώς 

τής Αγοράς — μία μόνον εκκλησία, μάλιστα δ’ εφωδιασμενη, ως λεγεται, διά 

ψηφιδωτών δαπέδων’ εξ αυτής δμως σήμερον δεν είναι τίποτε ορατόν, παρά 

δέ τοΰ κ. δοΓαηΙοη χρονολογείται πολύ μετά τόν αί. ( σελ. 9)- Προσε¬ 

κτική δμως παρατήρησις άνά τόν χώρον τής Παλαιάς Κορίνθου πείθει οτι 

τά κέντρα τής θρησκευτικής ζωής τής παλαιοχριστιανικής πόλεως δέον^ νά 

άναζητηθοΰν έξω τής Αγοράς. Οΰτω άνατολικώτερον, περίπου είς τήν θέσιν 

δπου εϊχεν ευρεθή ή τράπεζα Μουσείου Κορίνθου αριθ. 1380 (δοταπίοη 

σελ, 139 πίν. 36,4) —έσω καί βορείως τής πύλης τοΰ τείχους τοΰ 4ου «ί.— 

διαφαίνονται και εν μέρει διασώζονται υπέρ το έδαφος τα ερείπια επιβλητι 

κής παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Μικρά δοκιμαστική τομή είς τήν θέσιν 

1 Είναι αληθές οτι ή τέταρτη έκ τών βασιλικών τής Κορίνθου ~ ή τοΰ Λε¬ 

χαίου — δέν ήτο έπαρκώς γνωστή είς τόν συγγραφέα. 
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αυτήν, επιχειρηθεΐσα υπό τοί5 γράφοντας, εφερεν εϊ,ς φως μέγα κιονόκρανον 

καΐ άλλο μαρμάρινον υλικόν τής εν λόγφ εκκλησίας. "Αλλου σημαντικού 

παλαιοχριστιανικοΰ(;) οικοδομήματος τά ερείπια διαφαίνονται υπό τό έδα¬ 

φος βορείως του νεκροταφείου τής 'Αγίας Παρασκευής δυτικώς τής *Αγο· 

ράς. Και βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά είναι μόνον αΰται — μόνον δυο — 

αί -θεσεις παλαιοχριστιανικών μνημείων εντός τής πόλεως τής Κορίνθου, 

ήτις, ώς συνάγεται εχ των μέχρι τοΰδε δεδομένων, άναδεικνυ'εται εις πρώτης 
σειράς κέντρον τής παλαιοχριστιανικής τέχνης έν Έλλάδι. 

Πόσον παραπειστική δυναται νά είναι ή περί τής εν γένει μεσαιωνικής 

Κορίνθου εντΰπωσις, ή σχηματιζομένη μόνον επί τή βάσει των ενδείξεων 

εκ των άνασκαφών τής “Αγοράς, φαίνεται και εκ του συμπεράσματος του 

κ. δοΓδπίοη (σελ. 26), δτι κατά τόν 5^''’ αί. παρατηρεϊται ΰποχώρησις τής 

δημοσίας δραστηριότητος· Πλησιέστερον προς τά πράγματα θά εύρίσκετο ή 

διατΰπωσις δτι κατά τους παλαιοχριστιανικούς καί τούς βυζαντινούς χρόνους 

είχε μειωθή ή σπουδαιότης τής αρχαίας “Αγοράς διά τήν ζωήν τής πόλεως, 

μετατεθείσης τής δραστηριότητος εξω τής περιοχής τής “Αγοράς. Ή μετα¬ 

τροπή αύτη φαίνεται καθαρώτερον κατά τήν έποχήν τού βαρβαρισμού' και 

δέν διέφυγε τούτο τήν προσοχήν τού σ. (σελ. 31*32). 

“Αξιοσημείωτα είναι τά συμπεράσματα τού κ. δοτειηίοη δτι κατά τούς 

σκοτεινούς χρόνους —τού βαρβαρισμού — διετηρήθη ή ζωή είς τόν χώρον 

τής “Αγοράς τής Κορίνθου, έστω ήλαττωμένης ζωτικότητος (σελ. 27 κΙ.). 

Παραλλήλως δμως κατά τήν Ιποχήν έκείνην εις τήν περιοχήν τής “Αγοράς 

ήχρηστεΰθη ή σπουδαιότερα Ικ των κρηνών τής πόλεως, ή Πειρήνη, περί- 

κλεισθεΓσα κατά τόν 9ον·10οναΙ εντός τής αυλής ναύδρίου (σελ. 77). 

Νομίζω δτι και ή λεπτομέρεια αύτη άποτε?νεΐ έ'νδειξιν περί μεταθέσεως τής 

δραστηριότητος μακράν τής “Αγοράς. Χαρακτηριστικόν δ’ είναι επίσης δτι, 

κατά τήν από τού 9^^ μέχρι των αρχών τού 13ου αΐ. περίοδον άνακτήσεως 

τής ζωτικότητος εν τή περιοχή τής “Αγοράς (μετά τής εμπορικής αρτηρίας 

τής Όδού Λεχαίου), δέν άπαντώνται ενταύθα σημαντικά έκκ?ιησιαστικά 

κτήρια, μολονότι γνωρίζομεν δτι κατά τόν 12ον «ί. ύπήρχεν εν Κορίνθφ ή 

ονομαστή διά τόν πλούτον και διά τήν πρός αυτήν τιμήν εκκλησία τού 

“Αγίου Θεόδωρου (δοΓΟπίοη σελ. 51)*. “Υπήρχε καί μία εκκλησία πρός 

τιμήν τής Θεοτόκου, ώς συνάγεται εκ των εν Κορίνθφ εύρεθέντων μολυβδο- 

βοΰλλων, επί τών οποίων είκονίζεται ή Θεοτόκος®, πρό πάντων δ“ εξ ενός 

ϊ Περί τής τιμής ενδεικτικά είναι τά έν Κορίνθφ εύρεθέντσ μολυβδόβουλλα, 
τα φεροντα παράστασιν τοι5 Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου (Οοππίΐι XII, σελ. 

358 έν λ. Τίΐ6θ<3θΓ6. Πρβλ. Ιδίως τό έν σελ. 323 άριθ. 2760 μολυβδόβουλλον, συν- 
δεόμενον ρητώς πρός τήν Κόρινθον). 

^ ΟθΓΪηίίι ΧΙΓ σελ. 358 εν λ. νίΓ§;ίη. Πρβλ. ιδίως τό μολυβδόβουλλον άριθ*. 
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μολυβδοβοΰλλου έπιγραφομένου είς τήν Θεοτόκον τήν Παναγιώτισσαν καί 

συνδεόμενον πρός σημαντικήν εκκλησίαν τής Θεοτόκου (ΟοΓίηΛ ΧΠ σελ. 

326 άριθ. 2799), προφανώς εν Κορίνθφ. Τά ερείπια δέ τών βυζαντινών 

τούτων εκκλησιών πρέπει νά άναζητηθούν εξω τής περιοχής τής Αγοράς. 

Πρός τό ίδιον συμπέρασμα οδηγεί καΐ δ έλεγχος τών άφθόνων τεμα¬ 

χίων παλαιοχριστιανικών καΐ βυζαντινών μαρμάρινων αρχιτεκτονικών καί 

διακοσμητικών μελών, τών άποκειμενων εν τφ χωρφ τής Αγοράς. Ταΰτα 

εΰρέθησαν ώς επί τό πλεϊστον έντετειχισμένα εις κτήρια χρονολογούμενα από 

τού 12ον αΐ. μέχρι καί τών νεωτέρων χρόνων (δοΓ. σελ. 103), δέν κατέστη 

δέ δυνατόν νά αποδοθούν είς συγκεκριμένα κτήρια έκ τών εν τφ χώρφ τών 

άνασκαφών άποκαλυφθέντων. Σημαίνει δε τούτο οτι το πλεϊστον τού μαρ¬ 

μάρινου τούτου υλικού προέρχεται εξ οίκοδημημάτων κειμένων έξω τής 

περιοχής τής “Αγοράς. “Ο όγκος τού ΰλικοΰ τούτου — δ κ. δοΓ&ηίοη εμέ- 

τρησε περί τά πεντακόσια τοιαύτα τεμάχια εντός τής Ιν γένει περιοχής τής 

Κορίνθου μετά τού “Ακροκορίνθου (σελ. 103) — και ή συχνά καλή ποιότης 

του μαρτυρούν δτι προέρχονται έξ άξιολογων και είς άριθμον καΐ είς 

σημασίαν —παλαιοχριστιανικών καί βυζαντινών οικοδομημάτων κειμένων 

έξω τής περιοχής τής “Αγοράς. 

Συνεπώς τά άσήμαντα ναύδρια τά κτισθέντα είς τήν περιοχήν τής Αγο¬ 

ράς τής Κορίνθου προσφέρουν, ώς νομίζω, μαρτυρίαν άχι περί τής κατά 

τόν 12ο'' αΐ. καταπτώσεως τής Κορίνθου, ώς δέχεται δ δοΓ. (σελ. 73), άλλα 

περί τής μειωμένης σημασίας τής περιοχής τής “Αγοράς ώς κέντρου τής 

ζωής τής εν γένει μεσαιωνικής πόλεως. “Η άπό δέ τού 9°^ αί. άναφαινομένη 

έν τή περιοχή τής “Αγοράς ρωμαλέα κοινωνία (σελ. 49 κΙ.) πρεπει, κατα 

τήν γνώμην μου. νά θεωρηθή ώς προέκτασις τής ζωής τής πόλεως πρός τήν 

περιοχήν τής “Αγοράς, άκριβεστερον νά θεωρηθή ως επάνοδος εις αυτήν. 

’Επιτυχώς δέ περί τού προκειμένου παρατηρεί ο δοΓ. (σελ. 83) οτι κυρίως 

άπό τού τέλους τού 11°^ αί. είς τήν περιοχήν τής “Αγοράς έγκατεστάθησαν 

έμποροι καί τεχνϊται έπήλυδες' διότι εργαστήρια υπήρχον ασφαλώς και εξω 

τής περιοχής τής “Αγοράς*. Είναι δε ίσως ενδεικτικόν καί διά τήν παλαιο- 

τέραν έποχήν τό δτι τό κέντρον τής ζωής τής πόλεως κατά τούς τουρκικούς 

χρόνους εύρίσκετο άνατολικώς τής “Αγοράς (δοΓ. σελ. 92 και 96). 

Καταχωρίζω κατωτέρω λεπτομερειακάς τινας παρατηρήσεις: 

2798 συνδεόμενον ρητώς πρός τήν Κόρινθον (απεικονίζονται ή Θεοτόκος καΐ ό Πρό¬ 

δρομος (;) ). , ^ , 
ι Ύπό τοϋ γρσφοντος επεσημάνθη ή υπαρξις κερσμεικοί) κλιβάνου ωραίων γρα¬ 

πτών (γραμμικών καΐ στικτών) αγγείων ( 11°^; αΐ. ) είς άποστσσιν περίπου 200 μ. 

βορείως της Αγοράς ( εντός τοΰ οικοπέδου του Α. Ρουμελιώτη εις αποστασιν δεκάδων 
τινων μέτρων βορειοδυτικώς τοϋ Έφορείου Αρχαιοτήτων). Θά ανασκαφή προσεχώς. 
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—*0 εν σελ. 7 άναφερόμενος Έπιφάνιος, το7ΐοθ·ετούμ«νος μεταξύ τών έπισχόπων 
τοΰ 6ον εΧναι ανύπαρκτος ώς επίσκοπος Κορίνθ^ου· ή παρένθεσίς του οφείλεται 
εις αυθαίρετον έξήγησιν τής επιγραφής ΟοΓρηε ΟηεοΗ. ■ ΟΙιτΐδΗ. ΙπδοΙίΓ. ν. ΗβΠ&δ 
άριθ·. 7. 

— Είς την άσήμαντον μεσοβυζαντινήν εκκλησίαν του Ίωάννου Θεολόγου εΤνοι 
παρακινδυνευμένον τό νά άναγνωρισθή, μεταξύ τών προσκτισμάτων της, βαπτιστή- 

ριον και αποδυτηριον ( 8ογ. σελ. 65)· τό ίδιον παρατηρητέον και περί τής έπι τοΰ 
Βήματος εκκλησίας ( σελ. 72 ). 

—Ή υπό τοΰ 3ογ. σελ. 14 και 117 προτεινομένη είς τον βον αΐ. χρονολόγησις 
τών κοσμητών ή επικράνων άριθ·. 142 πίν. 31, τών πιθανώς προερχόμενων έκ τών 
προπυλαίων τής * Αγοράς, νομίζω δτι είναι κάπως προχωρημένη· προσφορωτέρα είναι 
ίσως ή χρονολόγησις των είς τον δον «ί. 

Τό έν σελ. 87 πίν. 13, 1 μνημονευόμενον πεταλόμορφον τόξον (τοΰ παρά τά 
προπύλαια κατα την δυτικήν πλευράν τής όδοΰ Λεχαίου καταστήματος) και χρονολο- 

γούμενον υπό του σ. είς τούς φραγκικούς χρόνους είναι καθαρώς βυζαντινόν τοΰ 
11ου. 12ου αί. (πρβλ. παραδείγματα έν Α. Όρλάνδου, Τό πεταλόμορφον τόξον 
έν τή βυζαντινή Έλλάδι, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. ΙΑ', 1935, 411 χέ. ), 

— Τό γλυπτόν σελ. 104 άριθ. 2 ΑΜ 352 πίν. 19 νομίζω δτι είναι έπίκρανον 
και δχι θωράκιον. 

—ΈπΙ τοΰ θωρακίου σελ. 105 άριθ. 13 ΑΜ 299 πίν, 22 ή όρθή άνάγνωσις τής 
Ιπιγραφής είναι άναμφιβόλως ΝΙ·ΚΑ. 

—ΈπΙ τοΰ θωρακίου σελ. 105 άριθ. 15 ΑΜ 79 πίν. 21 τό γράμμα Π επί τοΰ 
δίσκου δεξιά τοΰ σταυρού πιθανώς άναγινώσκεται « Π(ίστεως) », ήτοι « ( Ά(ρχή) ] · 
ΙΙ(ίστεως) » καί δχι « [ Θ(80ς)) · Π(ατήρ) ». 

Τό θωράκιον σελ. 106 άριθ. 19 ΑΜ 391 πίν. 22 δέν προέρχεται Ιχ τής βασι* 
λικής τοΰ Κρανείου, άλλ’ έξ άνασκαφής δυτικώς τοΰ Ωδείου. 

—Έπι τής είς ύψηλόν άνάγλυφον εΙργαομένης πλακός σελ. 106 άριθ. 21 ΑΜ 
899 πιν, 21 παριστάνεται δχι άγγελος, άλλά πιθανώτατα ό Διγενής Ακρίτας, φορών 
θώρακα και χλαμύδα ( λωρίκιον καί ΐπιλωρίκιον) καί παλαιών προς λέοντα. Πρβλ. 

τό έκ Θεσσαλονίκης παράδειγμα έν 8 ί. Ρ 6 1 β 1ε & π ί άί 3, ϋη 1)&5-τβ1ΐβί Ιϊ3'ΖΕη- 

ίΐπ άβ ϋί£6πί8 ΑΙεηΙ&δ, Ο&ΙιίοΓδ ΑγοΙιοοΙ. νΐΙΓ, 1956, 215 κέ. είκ. 2·3. Τό έπος 
τοΰ Διγενή φαίνεται νά ήτο αγαπητόν είς τον λαόν τής Κορίνθου (πρβλ. τά παρα¬ 

δείγματα ΟοΓίπΙΐι XI άριθ. 1279 σελ. 292 πίν. ΧΕΙΙΙ 1, άριθ. 1498 σελ. 315 πίν. 
Ε Ο, άριθ. 1502 σελ. 815 είκ. 131, άριθ. 1531 σελ. 318 είκ. 129, άριθ. 1532 σελ, 
319 πίν. ΧΕΙΧε καί άριθ. 1685 σελ. 333 πίν. Ι^ΙΙ, Ή έξήγησίς των έκ τοΰ άκρι- 

τικοΰ έπους παρά Α. ΡΓ&ηίζ, ϋί§·6ηΐ8 Α^πί&δ Ερίο απά άίδ ΙΙΙυβίΓαΙίοπδ, Β^- 

ζαηΐΐοπ, XV, 1940-1941, σελ, 87 κέ.). 

Το μαρμαρινον μέλος σελ. 109 αριθ. 49 ΑΜ 95 πίν. 24 πρέπει νά κατατα- 

χθή μεταξύ τών κιονοκράνων διαχωριστικών κιονίσκων παραθύρων. 

— Τά άνθεμιοειδή φύλλα άκανθου επί τοΰ επιθήματος σελ. 111 άριθ. 74 ΑΜ 
66 πίν, 26, ώραϊον παράδειγμα τοΰ είδους των, νομίζω οτι χρονολογούνται είς τον 
5ον αί. 

— Τό έν σελ. XV καΐ 110 δνομα τοΰ συγγραφέως τών ΚμρίΙιεΙΙδΙυάίβη είναι 
ΚαηίδοΗ καί δχι ΚΓ&υίδοΙι. 

Αι ανωτέρω εκ καθήκοντος σημειωθεΐσαι παρατηρήσεις εις τό βιβλίον 

τοΰ κ. δοΓΗΠίοπ είναι ασήμαντοι εν συγκρίσει προς δ,τι κατώρθωσεν οΰτος 

να παρουσίαση: ήτοι, εν ενδιαφέρον συνολον μεσαιωνικού αρχαιολογικού 
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ΰλικοΰ, την ΰπαρξιν τοΰ οποίου μόνον άποσπασματικώς έγνωρίζομεν μέχρι 

τοΰδε’ καΐ τό πολεοδομικόν ΰφος καΐ την Ισωτερικήν ζωήν μιας έκ τών 

σημαντικών έλλαδικών μεσαιωνικών πόλεων, ώς ή Κόρινθος, κατά τά διαδο* 

χικά στάδια τής ιστορικής διαδρομής της. Πάντα δμως ταΰτα συνιστοΰν καΐ 

καρπόν τών υποδειγματικών άνασκαφών τής *Αμερικανικής Σχολής Κλασσι¬ 

κών Σπουδών. 

Δ. I. ΠΑΛΛΑ2 

ΗβηVI/ αηά Ηβηέβ ΚαΗαηβ-ΑηΑνεαΒ Τίβί,ζβ, ΤΙιβ Ηη^ιια 
ο Ρναηοα ίη ΙΗβ Ι^βναηΙ. ΤηνΗεΗ ΝαηϋΰαΙ ΤβνηΐΒ ο( ΙΙαΙίαη αηά 

Οτββΐί Ονίρίη. ΠηίνενείΙ]/ ο( ΐΙΙίηοίΒ Ρνβ88, ϋνΐίαηα ί958, ρρ. 

ΧΠ1-752. 

ΕΙς τήν εργασίαν ταΰτην περιλαμβάνονται τά Ιξής μέρη: Πρόλογος, σ. 

VII-VIII. Οι Τούρκοι καί ή '&άλαοοα. ΕΙσαγωγικαΙ σημειώσεις, σ. 3-45. 

1) Πρώται ΙπαφαΙ μέχρι τοΰ 1400, σ. 3-10. 2) Ή Όθωμανική ναυτική 

αΰτοκρατορία κληρονόμος τής Βυζαντινής θαλασσίας δυνάμεως (1400- 

1500), σ. 10-17. 3) Ή Όθωμανική ναυτική αυτοκρατορία (1500-1600), 

σ. 17-29. 4) Οί μετα·/ενέστεροι αιώνες. Παρακμή τής Όθωμανικής θαλασ¬ 

σίας δυνάμεως, σ. 29-38. 5) Δάνειαι τουρκικαι ναυτικαι λέξεις, σ. 38-45. 

οι ναυτικοί όροι {§ 1-878), σ. 49-597. 

: Ε.Ί Παράρτημα, σ. 599-752. I. Πηγαί, σ. 600-615. II. Βοηϋ-ήματα, α. 

616-638. III. Πίναξ πραγμάτων, σ. 639-646. IV. ΠΙναξ λέξεων, α. 647- 

752. 1) Λατινικοί, σ. 648-649. 2) Ρωμανικαι, σ, 649-683. 3) Ρουμανι- 

ε- νικαί, σ. 683-684. 4) Δαλματικαί, σ. 684-685. 5) Σίι,αυϊκαί, σ. 686. 6) 

Αλβανικοί, σ. 686-688. 7) Έλ?ιηνικαί, σ. 688-702. 8) Κελτικοί, σ. 702. 

9) Γερμανικοί, σ. 702-703. 10) Ιρανικοί, σ. 703. 11) Αραβικοί, σ. 703- 

712. 12) Βερβερικαί, σ. 712. 13) Κοπτικαί, σ. 712. 14) Τουρκικοί, α) 

® Διά λατινικοΰ αλφαβήτου, σ. 712- 735. β) ΔΓ άραβικοΰ αλφαβήτου, σ. 736- 

752. 15) “Αζερμπαϊζάν, σ. 752. 

Ο! συγγραφείς εν τφ προλόγφ τοΰ έργου των εκθέτουν τόν σκοπόν τής 

εκδόσεως αΰτοΰ, διαγράφουν ώρισμένους περιορισμούς, καθορίζουν τόν τρό¬ 

πον τής διαπραγματεύσεως εκάστου τών ναυτικών δρων, τόν τρόπον τής 

γραφής τών τουρκικών τύπων, αναφέρουν τούς πρότερον εργασθέντας έπΙ 

παρομοίων θεμάτων και ευχαριστούν τούς συντελέσαντας εις τήν άρτιωτέραν 
Ε= έμφάνισιν τής μελέτης των- 

*Ως σκοπός τής εκδόσεως τής εργασίας τούτης τίθεται ή ερμηνεία ώρι- 
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σμενου τμήματος του Τουρκικοίί λεξιλογίου σημασιολογικώς και ιστορικώς 

καλώς προσδιοριζόμενου και ή παρουσίασις υπό μορφήν μικρών ετυμολογι¬ 

κών σκιαγραφιών τής γλωσσικοπολιτιστικής Ινότητος τής Μεσογείου. *Εξε- 

τάζεται δηλ. ή ιστορία καΐ ή διάδοσις έκαστου ναυτικού ορού εις τάς χώρας 

τής Μεσογείου. 
Έκ τών συγγραφέων ο τουρκολογος καθηγητής εις τό Πανεπιστήμιον 

ΚΠόλεως Α. συνέλεξεν εκ πλουσιωτάτης βιβλιογραφίας ναυτικούς 

ορούς χρησιμοποιούμενους είς τήν τουρκικήν γλώσσαν, οί οποίοι όμως, κατα 

τήν γνώμην του, δεν είναι Τουρκικής προελεύσεως. Δι* έκαστον τών δρων 

τούτων συνεκέντρωσεν επίσης δΰον τό δυνατόν περισσοτέρους τούρκικούς 

τεχνικούς καί φιλολογικούς τύπους εν συνδυασμφ πρός τό σχετικόν αραβικόν 

υλικόν. 

Οΐ Η. καί Κ. Κ^ΐιμηε έξ άλλου κατήοτισαν έκ τών ορών αυτών πίνακα 

έκείνων οϊτινες, κατά τήν γνώμην των, ήσαν Ιταλικής ή Ελληνικής κατα¬ 

γωγής και καθώρισαν κατόπιν τήν Ιξάπλωσιν καΐ τήν ίστορίαν εκάστου δρου 

εις τάς χώρας τής Μεσογείου, προσπαθοΰντες νά άποκαταστήσουν αύτόν είς 

τήν άρχικήν του μορφήν. 

Παρ’ δλας τάς προσπαθείας των είς τήν ερευνάν ταύτην οί συγγραιρεϊς 

δμολογοΰν δτι μία άποτελεσματική Ιργασία έπΙ τού υλικού αύτού διά μίαν 

τόσον έκτεταμένην καΐ πολύπλοκον περιοχήν, δ'σον είναι ή περί τήν Μεσό¬ 

γειον, έχει άνάγκην συνεργασίας πολλών άτόμων. 

Τόν δρον «Φραγκική γλώσσα» χρησιμοποιούν κάπως ΰπό περιωρισμέ- 

νην έννοιαν, δηλ. μόνον είς τό λεξιλόγιον τών ναυτικών δρων τους οποίους 

εδανείσθησαν οι Τούρκοι άπό τήν Αύσιν κατά τήν διάρκειαν τής τουρκικής 

ναυσιοπλοΐας είς τήν Μεσόγειον κατά τόν 13ον-αιώνα. Αυτή συνεχισθη 

καί μέχρι τού 18°^ αΐ., δταν ή μεσογειακή ναυτική ορολογία ήτο ανεπηρέα¬ 

στος άπό τήν διεθνή τοιαύτην τών νεωτέρων τεχνικών, ή δποία υπεισέρχεται 

τόν 19ο'' αί. Τό τουρκικόν υλικόν καλύπτει ολόκληρον τήν Όθωμανικην 

αυτοκρατορίαν, προέρχεται δέ και άπό διαλέκτους. Τό Βορειοαφρικανικόν 

υλικόν περι?^αμβάνεται εις τό τουρκικόν οσάκις παρόμοιον υλικόν προήρχετο 

καΐ έκ τουρκικής πηγής. *Από τάς μή δθωμανικάς διαλέκτους τού Β. Ευξει- 

νου Πόντου περιλαμβάνουν τό πρό τού 13°^ αι. υλικόν. Δηλαδή περιεληφθη 

κάθε δρος τόν οποίον έχουν δανεισθή οί Τούρκοι πρό τού τέλους τού 18®^ αι. 

Ό δρος « ναυτικός » θεωρείται κάπως αυθαίρετος. Κατά τούς συγγρα¬ 

φείς μία λέξις θεωρείται « ναυτική », αρκεί νά εΐναι καταγεγραμμένη εις τα 

καθιερωμένα ναυτικά λεξικά και εγχειρίδια. Αποκλείονται αί Σλαυίκαι λεξεις 

καΐ δλαι αί Άραβικαι τάς οποίας εδανείσθησαν οί Τούρκοι απ’ ευθείας άπο 

τήν Αραβικήν γλώσσαν. 

Τέλος οί συγγραφείς περιλαμβάνουν και τήν ελληνικήν αλιευτικήν ορο¬ 

λογίαν, διότι αυτή ήτο ή διά πολλούς αιώνας επικρατούσα καθ’ ολην την 

(3 

1 
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περιοχήν τής Α. Μεσογείου μέ σαφείς κατευθύνσεις πρός τήν Β. Αφρικήν, 

άλλ’ αποκλείουν τά ονόματα τών Ιχθύων καΐ τούς ποιητικούς καΐ λογοτεχνι- 

κούς τύπους. Κυρίως ασχολούνται μέ ναυτικάς λέξεις τάς οποίας εδανείσθη¬ 

σαν οί Τούρκοι άπό τάς Ρωμανικάς γλώσσας {έκτος τής Ρουμανικής) ή άπό 

τήν Ελληνικήν^ καΐ σημειώνουν δτι τό βιβλίον των είναι μία έπίδειξις τής 

επιρροής τού Δυτικού και Ελληνικού πολιτισμού έπΙ τόν Τουρκικόν — « Τ1ΐ6 

Βοοίί 13, αΙί;6Γ ά\\, 3. άεπιοπβΙΐΓ&ϊίοη ο£ Ιΐιε ίηίΐιιοποο ο£ Λο &ηά 

Οτεείί οίνίΐίζ&ίίοηε οη ίΐιε ΤιιτΗδΙι» (σ. VIII). 

Τό δεύτερον μέρος: Οί Τούρκοι καΐ ή θάλασσα είναι μία ιστορική 

κυρίως άλ?ιά καΐ γλωσσική εισαγωγή, ενημερωμένη και βιβλιογραφικώς, ή 

δποία κατατοπίζει τόν αναγνώστην διά τήν πρώτην επαφήν τών Τούρκων 

με τήν θάλασσαν και τούς Μεσογειακούς λαούς, ώς καί διά τήν μετά ταύτα 

πρός αύιούς έπικοινωνίαν, έξ ών παρέλαβον καΐ τήν είς τό τρίτον μέρος έξε- 

ταζομένην ναυτικήν δρολογίαν. Τά πρώτα στοιχεία τών μεσογειακών ναυτι¬ 

κών λέξεων δεικνύουν δρους, οΐ δποϊοι έχρησιμοποιούντο μεταξύ τών Τουρ¬ 

κικών φυλών τού Βορείου Πόντου. Αί πρώται τουρκικαί φυλαι δεν Ιγνώρι* 

ζον τήν θάλασσαν. Ή ναυτική των ίστορία καί αί έπαφαί των μέ τούς Ιτα¬ 

λούς έμπόρους ήρχισαν είς τόν ΐ3ο'' αΐ., μετά τήν κατάληψιν δηλ, ΰπό τών 

Τούρκων τού λιμένος τής Άτταλείας είς τό νότιον μέρος τής Μ- Ασίας και 

τής Σινώπης πρός βορραν, έλαβε δέ μεγάλην άνάπτυξιν μετά τήν κατά τό 

τελευταϊον τμήμα τού αΐ. κατάληψιν τού λιμένος τής Καλλιπόλεως, δστις 

παρέμεινεν ώς ή κυριωτέρα ναυτική των βάσις μέχρι τών άρχών τού 16°^ αί. 

Τό δεύτερον τούτο μέρος διαιρείται είς επί μέρους κεφάλαια (βλ. άν.), 

είς έκαστον τών δποίων μετά μίαν μικράν εισαγωγήν εξετάζονται άρκετά έπΙ 

μέρους καΐ έν γενικαίς γραμμαίς προβλήματα, ώς π.χ. ή ναυτική ορολογία 

πρό τού 1400, οί ναυτικοί δροι οΐ δανεισμένοι άπό τήν Ελληνικήν καί Λα¬ 

τινικήν— οί έκ τών Σλαυϊκών γλωσσών εΐναι ελάχιστοι—, ή ναυτική ορο¬ 

λογία τού αί., ή αυτή τού αί. ώς καί ή άπό τού 1600 καί εντεύ¬ 

θεν τοιαύτη κ.ά. Πάντα ταύτα εξετάζονται βάσει πολλών τουρκικών πηγών 

και σχετικών βοηθημάτων (γεωγραφικών, ναυτικών, ιστορικών εργασιών, 

ποικίλων χρονικών) καί ?νθΐπών στοιχείων, χωρίς νά άποκλείωνται ενίοτε καί 

ποιητικά έργα. Παραλλήλως δέ καί άντιστοίχως κατά κεφάλαια άναγράφεται 

καΐ σχετική ναυτική ορολογία (Έ?ν?-.ηνική - Ιταλική · Τουρκική). 

1 Διά τά δάνεια της τουρκικής έκ τής ελληνικής γλώσσης γενικώτερον βλ. Α. 

Τίείζο, Οηβοίιΐδαΐΐθ Ι,εΙιητνδΓίεΓ ίπι Απαίοΐίεοΐιεη ΤϋΓΐίΐβοΙι, Οτΐεπε (ΙοτίΓη&Ι 
άε 1&. δοεΐεΙέ Ιηίεηιαϋϊοη&ΐε ά’έίικΙεΒ Οπεηΐ&Ιεβ) Ι,είάεη ν. VIII Νο 2(1955), 

ρ. 204-257, Α. Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Τά έκ τής ελληνικής δάνεια τής τουρκι¬ 

κής, Άθηνα 44 ( 1932 ), σ. 3-27, Ε. Μπάγκα, Τά είς τήν τουρκικήν, περσικήν 
καί οραβικήν δάνεια τής ελληνικής, ΑύτόΟ-ι 55 (1951 ), σ. 67 - 113. 

ί 
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Γενικώς παρατηρεϊται οτι άπο τοΰ Ιδο^^-18·^^ αϊ. οι Τοΰρκοι δχι μόνον 

δανείζονται ναυτικούς ορούς από τούς "Ελληνας καΐ τούς Ρωμανικούς λαούς 

άλλ’ είναι συγχρόνως καΐ οι κυριώτεροι μεσάζοντες διά την διάδοσιν των 

δρων αύτών εις τάς διαλέκτους των Αραβικών παραλίων. Τα Ελληνικά και 

Ρωμανικά στοιχεία είσήλθον είς την Τουρκικήν είτε δΓ απ’ ευθείας δανει¬ 

σμού είτε διά μεταφράσεως αύτών. Εις την άναφερθεϊσαν εργασίαν των οι 

συγγραφείς ασχολούνται μέ τήν πρώτην περίπτωσιν και συμπτωματικώς 

μόνον μέ τήν δευτέραν. 

Το βάρος τής μελέτης πίπτει επι τού Τρίτον μερονς ( σ. 49 · 597), οπού 

γίνεται ή διαπραγμάτευσις 878 ναυτικών ορών. Τούτο χωρίζεται εις δυο 

τμήματα* εις εν μέ τό Ιταλικόν λήμμα, ένθα καταγράφονται 723 οροί (1 

723, σ. 49-475) ως έχοντες Ρωμανικήν {κυρίως Ιταλικήν) τήν προέλευσιν 

και εις δτερον μέ τό Ελληνικόν, περιλαμβανον 155 ορούς (724*878, σ. 

476*597). ^ ^ 

Ύπό τό Ιταλικόν τμήμα καταγράφονται Ιταλικοί δροι ο! όποιοι εφθα- 

σαν είς τήν Τουρκικήν εϊτε άπ* εύθείας είτε δια μεσολαβησεως τής Ελληνι¬ 

κής (Ιπειδή τό δεύτερον τούτο είναι δύσκολον νά διαπιστωθή), όμοίως Ελ¬ 

ληνικοί δροι, οϊτινες ^φθασαν είς τήν Τουρκικήν διά τής Ιταλικής. Επίσης 

ΰπό τό Ιταλικόν λήμμα καταγράφονται οροί Πορτογαλλικοί, Ισπανικοί, 

Καταλανικοί, Προβηγκιανοί και Γαλλικής καταγωγής. *Η Βενετική προέλευ- 

σις μιας τουρκικής λέξεως σημειώνεται όταν ή μορφή καΐ ή ιστορία της δει¬ 

κνύουν Βενετίαν. Παρουσιάζεται δηλ. ή Ιταλική ώς 6 κυριωτερος δότης 

δρων είς τήν Τουρκικήν. Παρ’ δλα ταύτα οί συγγραφείς σημειών^ν Ιδιαι¬ 

τέρως δτι ή Ελληνική γλώσσα έπαιζε σπουδαϊον ρόλον και ώς δότης Ιτα¬ 

λικών δρων, υπάρχουν δέ περιπτώσεις είς δς η Τουρκική όμιλουμενη παρου¬ 

σιάζει μορφάς, αί οποϊαι άποδεικνύουν χωρίς άμφιβολιαν την υπαρξιν Ελλη¬ 

νικού βάθρου είς αύτάς. 
Περιλαμβάνονται επίσης Άραβικαι λέξεις εισελθούσαι είς την τουρκι¬ 

κήν διά τής Ιταλικής ένφ αποκλείονται Έλληνικαι λεξεις εγγραιρείσαι εις 

τήν Τουρκικήν διά τής Αραβικής. 

Έκαστον άρθρον άποτελεΐται από τέσσαρα τουλάχιστον τμήματα. ΕΙς 

τό τιρώτον δίδεται τό ετυμον τού δρου Ιταλικόν η Ελληνικόν. Βενετική η 

Γενουατική καταγωγή αύτοΰ υποδηλώνεται. 'Η έλλειψις παρομοίου καθορι¬ 

σμού υπονοεί δτι 0 Τουρκικός δρος εχει ληφθή από κλασσικόν Ιταλικόν η 

στηρίζεται εις μορφήν διαλέκτου κατά τό μάλλον η ήττον παρομοίαν με μορ¬ 

φήν τής κλασσικής γλώσσης. Επίσης υποδεικνύονται μεταξύ των ετυμολογι¬ 

κών Ελληνικών μορφών αί άρχαΐαι ή βυζαντιναί. Έαν τούτο δεν συμβαινη 

τότε ο τύπος είναι ή σύγχρονος ή τύπος διά τον οποίον δεν έχομεν παλαιάν 

μαρτυρίαν. 

Είς τό δεύτερον Τμήμα, τό Τουρκικόν, καταγράφονται αι μορφαί τών 
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δρων μεταγεγραμμέναι εις τό λατινικόν αλφαβητον, ενίοτε και χωρίς την 

ενδειξιν τών πηγών, ενφ δΓ ύποσημειώσεως δίδεται ή γραφή είς τήν Αραβι¬ 

κήν- Προστίθεται υλικόν προγενέστερον τού 1840 ή προερχόμενον από Αρ¬ 

χεία προ τού 1800, ένφ συμπληρώνεται από παρόμοιον έκ τής συγχρόνου 

φιΐΌλογίας. Δίδονται ακόμη καΐ σύνθετοι ΤουρκικαΙ εκφράσεις. 

Εις τό τρίτον Τμήμα παρέχεται ή ιστορία τού σχετικού δρου είς τήν 

Μεσόγειον, ή παλαιοτάιη ετυμολογία αυτού, ή χρονολογία τής έμφανίσεως 

τού ορού ώς ναυτικού εις τήν Μεσόγειον, χρονολογία δμως ή όποια καθορί¬ 

ζει μόνον τον ίεηηίηιιιη ^ηίε ηυειη τής ύπάρξεως αυτού και ό'χι τήν κυρίως 

περίοδον τής γενέσεώς του. Όμοίως σημειώνεται ή έξάπλωσις τού δρου είς 

τήν Μεσόγειον μέ σειράν έκ δυσμών προς άνατολάς. 

Εις τό τέταρτον Τμήμα, μή περιλαμβανόμενον πάντοτε εις ολα τα λήμ¬ 

ματα, δίδονται ποικίλαι σημειώσεις και ή αναγραφή τού δρου δΓ αραβικών 

χαρακτήρων δπως συναντάται είς τάς πηγας. 

.*Η κατανομή τής ύλης τού μέρους τούτου ώς και ή διαπραγμάτευσις 

αύτής είναι λίαν μεθοδική- 01 συγγραφείς όμως, έν άψει τών δυσχερείων 

τάς οποίας πολλάκις παρουσιάζει ή πλήρης καΐ έκτενής έξέτασις έκάστου τών 

δρων. δμολογούν δτι διά πολλάς περιπτώσεις εύρέθησαν είς τήν άνάγκην νά 

παρουσιάσουν άπλώς τό υλικόν, δΓ αλλας δέ να καταγράψουν τάς υπο άλλων 

μεϊ,ετητών έπι τού θέματος προταθείσας έρμηνείας χωρίς νά λάβουν οί ϊδιοι 

επ* αύτοΰ θέσιν. Τέ?^ος άποφαίνονται δτι δια μίαν άποτελεσματικήν Ιργασίαν 

Ιπι υλικού τόσον εκτεταμένης καΐ πολυπλόκου περιοχής, ώς εΐναι ή περί τήν 

Μεσόγειον, άπαιτεϊται ή συνεργασία πολλών δτόμων. 

Τούτο εΐναι ενδεικτικόν τής εύσυνειδησίας μεθ* ής οί συγγραφείς τού 

παρόντος έργου εΙργάσθησαν. Διά μίαν όμως τόσον εκτενή εργασίαν ή πλή¬ 

ρης έπΙ μέρους βιβλιογραφική ένημέρωσις ώς καΐ ή πλήρης αναγραφή τών 

τύπων τών δρων, Ιδίφ τών διαλεκτικών, εΐναι αληθές δυσκολωτατον πράγμα. 

Ούτω π.χ. ώς προς τό ελληνικόν τμήμα τού βιβλίου σημειώνομεν δτι περί τής 

λ. οαβονρα (§ 837, σ. 561) ενδιαφέρουσαι εΐναι αί με?νέται τών Γ. Χατζι- 

δάκι ^ και Β. Φάβη, Σαβούρρα - σάβουρρος ^ όμοίως περί τών λ. αόκος - σοκίζω 

κ.λ. {§46, 595, σ. 79 - 80. 402 - 403) σχετική εΐναι ή ήμετέρα μελέτη, Μεσαιω¬ 

νικά και Νέα ^Ελληνικά (Σ&χος - οοικαρι - Σαικαρας) . Δια τους έν τή Ελ¬ 

ληνική τύπους τών δρων σημειώνομεν επίσης οτι π.χ. ο τυπ. ο,ργατης (§ 769, 

σ. 507 * 508 ) ύπό τήν έννοιαν τής τροχαλίας, δΓ ής άνασύρεται ή άγκυρα τών 

ιστιοφόρων, δεν άπαντφ μόνον είς τόν Ποντον αλλά και εις τήν Ανδρον. 

Όμοίως τό μποζαργάτης (Μεγ. Έλλ. Έγκ.) και μποτζαργατης ( Ηπιτης). 

ι Ά&ηνά 22 (1910), σ. 223-227. 

2 Αυτόθι 51 (1941), σ. 113-120. 

3 Αύτόθι 59 ( 1955), σ. 40-44. 
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Έπι της αυτής σημασίας λέγεται και αλλαχού της Ελλάδος και μάλιστα υπό 

τούς τύπους μηοτζαργάτης ("Ανδρος* ενταύθα και παροιμία επί τού ισχυρό* 

γνώμονος: τό χεφάλι του δε γυρίζει μηδέ με τό μποτζαργάτη)^ μποτζεργά- 

της (Άνατ. Θράκη), ποτζαργάτης (Βιθυνία) και μποτζαργάτ" τό (Προ- 

ποντίς). Ώς στροφεϊον έν τφ ελαιοτριβείφ λέγεται μηοτζαργάτης^·^ Χίφ 

και Κρητη. Επίσης ή λ. διαααμδς (§ 763, σ. 505-506) πλήν της Σωζοπό* 

λεως άπαντ§ και εις την Προποντίδα (Μηχανιώνα* Άρτάκην). Λέγεται όμως 

καΐ χιακαασς Προποντ'ις (Μάδυτος) ΚωνΠολις*. *Εν Προποντίδι λέγεται 

και ρ. διακαμίζω (φωσφορίζω* έπι των ιχθύων ϊδίςι, παλαμίδας, σαρδέλλας, 

κολλιού). 

Όμοίως διά τον όρον παπαφίγος (§ 464 ρ3.ρ2ΐ£ί§·ο, σ. 332) σημειώ- 

νομεν ότι πλήν των άναγραφομένων τύπων εχομεν και τούς ακολούθους κατά 

τόπους: μηαμπαφίκος ("Ανδρος) μηαμπαφίος (Κεφαλληνία), παμπαφίγκος 

(Μεγίστη, Κάσος, Σύμη), μηαμπαφίγκος (Προποντίς, Σκιάθος), μπαμπα· 

φίγος Λεξικόν Βάιγελ ( 1804) μηαμηαφίνγκος (Λεξικόν Βυζαντίου 1874), 

βαμβαφίγκος (Τομπάζη Ί., Αδελφοί “Ιάκω3ος καί Μανώλης Τομπάζης. 

Έν Άθήναις 1902, σ, 174). 

Ένίων Ικ τής *Ιταλικής Ελληνικών λέξεων ένφ ύπάρχει δ τύπος, δεν 

ύπάρχει ή σημασία αύτού ώς ναυτικού δρου άλλ* ώς ό'ρου δηλωτικού άλλης 

σημασίας π.χ. ή λ. καβαλλέττο (§ 183 ΟΗναΙΙοίϋο, σ. 162) είς την Ιλληνι· 

κήν δεν ύπάρχει ώς ναυτικός δρος, ?νέγεται δμως διά νά δηλώση τον ξύλινον 

τρίποδα τής κλίνης ("Ηπειρος, Λεύκάς, Στερεά Ελλάς, Καλάβρυτα) ή ξύλι¬ 

νον τρίποδα, Ιργαλεΐον των σαγματοποιών ή παρόμοιον των βυρσοδεψών 
( Άθήναι). 

"Ισως έπΙ παρομοίων περιπτώσεων τού Ιλληνικού τμήματος σημειώσω- 

μεν προσεχώς και άλλα τινά. 

Πλουσιώτατον είναι τό τέταρτον τμήμα, τό βιβλιογραφικόν δηλ. τμήμα 

των Πηγών και τών Βοη'&ημάτων. Αναγράφονται αί Πηγαι 1) Διά τό 

Τουρκικόν γλωσσικόν υλικόν (σ. 600-610), δηλ. ?νεξικά και γλωσσάρια, σύλ¬ 

λογοι δημωδών ναυτικών εκφράσεων, γλωσσάρια παλαιών δρων συμπληρω- 

θέντα κατά τον 19ον καί 20°'' αιώνα, διαλεκτικά λεξικά καΐ γλωσσάρια, αι 

νεώτεραι ίστορικαί ναυτικαί μελέται, επίσης άλιευτικαί και σπογγαλιευτικαί 

εργασίαι, συλλογαΙ ναυτικών νομικών δρων, τοπωνύμια, τοπογραφικαι εργα- 

σίαι και σύγχρονοι φιλολογικοί, λογοτεχνικοί καί λαογραφικαί συγγραφαί. 

2) Διά τάς ^Λραβικάς λέξεις (σ. 610-613) άναφέρονται λεξικά και εργασίαι 

περί τής Αραβικής γλώσσης, περί γλώσσης τής Μάλτας, τής Β. Αφρικής, 

τού Μαρόκκου, τής *Αλγερίας, τής Τυνησίας, τής Τριπολίτιδος, τής Αϊγύ- 

^ Άλλαχοΰ τής 'Ελλάδος (Εύβοιαν, ΣκίαθΌν, Σκόπελον) ή λ. διακαμος σημαί¬ 
νει τον διαγραφόμενον καΐ ταχέως έ|αφανιζόμενον ήσκιον ανθρώπου ή ζψου. 

Βιβλιοκρισίαι 

πτου, τής Έρυθράς Θαλάσσης, τής Συρίας, του Λιβάνου, τού Ιράκ καί τής 

Βερβερίας. 3) Διά xό.ς‘Ελληνικός λέξεις (σ. 613-615) οι συγγράφεις έχουν 

ΰπ* δψιν των τάς εργασίας τών: Λ. Παλάσκα. Γαλλοελληνικόν λεξικόν τών 

ναυτικών δρων καί τών συναφών επιστημών ταξινομηθέν καί συμπληρωθέν 

υπό Μ. Γούδα, Έν Άθήναις 1898-1908, Λ. Ήπίτη, Λεξικόν Έλληνο- 

γα?Αικόν τής λαλουμένης ελληνικής γλώσσης, Έν Άθήναις 1908 -1910, Σ. 

Λυκούδη, Διάφορα σχετικά άρθρα εις την Μεγ. Έλ?^ην. Έγκυκλ. Α. 

01ο88αίΓ6 ηαιιΐίιιιιο, Ραπ3 1848, Ν. Ο. Α ρ ο δ 1: ο1 ί ά68, Εα ρεοΐιε επ 

Αΐίιέπ03 1883, Γ- Δροσίνη, Τό ψάρεμα, Έν Άθήναις 1904, 

Κ. Μπαστιά, Τ’ Αλιευτικά, Αθήνα, 1935. Έκ τών διαλεκτικών μελε¬ 

τών χρησιμοποιούν τού Α. Παρασκευοπούλου, Ή ψαρική στη Σωζό- 

πολι, Άρχ. Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, 2 (1934/1935), σ. 69-95 

καί υλικόν έκ Κεφαλληνίας τό όποιον γνωρίζουν οί συγγραφείς Κ α 1ι α η ε. 

Δια την άρχαίαν εποχήν σημειώνουν τήν εργασίαν τού Α. ΟαΓίμαΙί, 

1,3. Τπ0Γ€ δΐΐιβπίέππε, Ρατίδ 1881, διά τήν Βυζαντινήν τού Α. Παίπ, 

Ν&ϋηι&ε1ιίθ3, ΡδΠδ 1943, τάς μελέτας τού Φ. Κουκουλέ καί διά τούς 

μετά ταύτα αΙώνας τά Χρονικά τού Μορέως (13-14 αΐ.), τού Μαχαιρά 

(15 αΐ.), τού Μ ά τ ε σ η (17 αι.), τού Γαλαξειδίου (18 αΐ. ),τόνΒοστρώ· 

V ΙΟ V (17 αΐ.), τού Κ. Σ ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς 1453 ■ 1821, Άθή* 

νησί 1869 (17 · 18 αΐ.), τό Λεξικόν τού Σ ο,μ α βέ ρα (1709) καί τού Α. 

ϋεΐαίΐε, 1^65 Ροτίηίαηδ §:γ603, Πίέ§Τ6-Ρ&Γΐ3 1947 ( 16 αΐ.). Διά τάς έκ 

τής Ιταλικής λέξεις τής Ελληνικής σημειώνουν τού Ε. ΜεγοΓ, Νεα^ηβ- 

οθίεοΗε δίυάίεη, ΠΙ. ϋίε Ι&ΐθίηίβοίιεη Ι^εΙιπ'^δΓίε ίιη Νευ^ΓίεοΗίΒοΗεη, 

Μεη 1895, Μ. Ττί&ηά&ρίι^ΐΗ^ίδ, Ι^εΙιητνοΓίΙιεΓ άετ ιηίΐΐεΐ- 

§ήεο}ιί3ε1ΐ€π ΥιιΙ^αΓΗίεΓ&ίιμΓ, 8£Γ£ΐ385οαΓ^ 1909, Π. Ο. Ηεββείίπ^, 

Πε8 πιοίδ πιαΓίΐίπιεδ ειηρηιηίέδ ρ&Γ Ιε §:Γ6ς &υχ 1ειη§·μ6δ Γοιπαηεδ, Αηι- 

δίετάμιπ 1903. Τέλος χρησιμοποιούνται καί προγενέστεραι σχετικαί εργασίαι 

τών Η. καί Κ. Καθειηε^ Οί συγγραφείς ιδιαιτέρως σημειώνουν δτι έλα- 

^ Οί συγγραφείς ούτοι έχουν άσχολη&ή είδικώς περί τήν μελέτην τών ναυτικών 
λέξεων τών περί τήν Μεσόγειον χωρών, εκ δέ τών σχετικών εργασιών των άναγρά- 

φομεν μερικός, ώς: 1 ) Ιί&ΐΐεηΐεοΐιε ΟΓίδηειιπεη ϊη ΟΓίεοίιεπΙ&ηά. ΤεχΙβ ηπά 
]?θΓ3ε1ιαη§·εη ζυτ 87ζ&ηίΐηϊ5θ1ι - ηευ^ηεείιίδοΐιεη Ρΐιίΐοΐο^ίε 36, ΑΙΙιεη 1940 [ πβ, 
Ό. ΙίαΙί&η ΡΙ&οε ■ Ν&υιεδ ΐη Οτεεοε &ηθ ΡΐΕΟβ - Ναπιεβ {γοπι 

Ι{:&1Ϊ3ίη ΕθΕηννοΓ(35, ΒεΐΐΓ3.§6 ζιιτ Ν3.ιηεπ{θΓ5θ1ΐΐΐη2 1950, σ. 149- 170). 2) Ιί&ΐίβ- 

ηΐβείιε Μ&ήηεννδΓίεΓ ίπα ΝβιΐβΓίεοΙιίδοΙίΘη πηίε,δδΐίοΐι, έν Ό. Ο. Η ε 3 δ ε 1 ϊ η 
Εεδ ιηοίδ ιιιαΓΐίϊιιιεδ, Ατοΐιΐνίιιιη Κοιη&ηίοιιπι 22 (1938), ρ. 510-582. 3) Ζιιγ 
ηευ^ΓίεοΙιίδεΙιεη 8εβαι&πη.85ρΓ&ο1ιβ 3.η1&3δΙίοΙι νίάοδ, Ρ^τοίε τηδηπαΓεβοΗβ, Βγζ. 

Νευ^Γ. Ι&ΙιγΒ. 15 (1939), ρ. 91-129. 4) ΤπΓΐίίδΙι Ν&υίΐοδί ίεηηδ οί Ιί&ΐί&η 
Οη&ΐη, ^ου^η3.1 οί ί:1ιε Ατηετΐο&η Οτίεπίαΐ δοοίεΐγ, 62 (.1942 ), ρ. 238 ■ 261 (περι¬ 

λαμβάνει 208 λήμματα). 5) Τοροηγπΐδ εΐ5 Αηεπιοηγπιδ, Ν^πίθδ 5 ( 1957), ρ. 

241-245. 6) Τννο ηαιιϊίο&Ι ΐβΓπΐδ οί Οτεείε οή^ΐη, Εΐ7Πΐο1ο§ϊο& 1958, ρ. 417- 
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βον ύπ’ δψιν τό πλουσιώτατον υλικόν, το ύπαρχον εις τά *Αρχεϊα του 'Ιστο' 

ρικοΰ Λεξικοί) της 'Ακαδημίας Αθηνών. Εις αυτά οι Η. καΐ Ε.. Κ^ίι&ηε 

εΙργάσθησαν κατά τον χειμώνα τοτ5 1932-1933. Διά τάς γλώσσας τών χωρών 

της *Αν. Μεσογείου, δηλ. Βενετίαν, Δαλματίαν, “Αλβανίαν καΐ τέλος Ρουμα¬ 

νίαν, χρησιμοποιούν ανάλογους μελετάς. 

Πλουσιώτατον επίσης είναι καΐ τό τμήμα τών Βοη&ημάχων. Εις 530 

περίπου ανέρχονται οι αναγραφόμενοι τίτλοι τών εργασιών τάς οποίας είχον 

ύπ’ δψιν κατά την σύνταξιν του μνημονευθέντος έργου των. Μεταξύ αυτών 

φυσικά καταγράφονται και μερικά τής Ελληνικής γλώσσης λεξικά καθώς 

καί τινες γλωσσικαί πραγματεϊαι. 

Παρά ταΰτα όμως εις τό τμήμα τούτο τών πηγών καΐ Ιδίως τών βοη¬ 

θημάτων ή Ελληνική βιβλιογραφία έν σχέσει προς την Τουρκικήν εύρίσκε- 

ται εις μειονεκτικήν θέσιν· Τούτο νομίζω δτι συμβαίνει δχι δι’ ελλειψιν σχε¬ 

τικού γλωσσικού υλικού, άλλά μάλλον εξ αΙτίας μιας δλιγώτερον έπιμεμελη- 

μένης βιβλιογραφικής αναγραφής τών Ελληνικών πηγών καί Ιδίως τών 

βοηθημάτων. 

Ή μελέτη αύτη τών Κδΐιαπε καί ΤίεΙζε νομίζω δτι θέτει Ικ νέου τό 

ζήτημα τής άνάγκης τής συντάξεως Ινός πλήρους Ελληνικού ναυτικού όνο- 

ματολογίου περιλαμβάνοντας και τούς κατά καιρούς χρησιμοποιηθέντας δημώ¬ 

δεις ορούς. 

Δυστυχώς εν Έλλάδι, πλήν τής εργασίας τού Λ. Παλάσκα, δεν Ιχομεν 

Ιν νεώτερον καί πλήρες λεξικόν τών ναυτικών δρων εν τή εύρείφ χρήσει 

αύτών. Ή προσπάθεια τού ναυάρχου καί “Ακαδημαϊκού Σ. Λυκούδη’ προς 

τήν κατεΰθυνσιν αύτήν επέτυχε μόνον τήν έν έτει 1933 ύπό τού “Υπουργείου 

Ναυτικών συγκρότησιν έξ ειδικών επιτροπής πρός μελέτην καί σύνταξιν 

Λεξικού τών επιστημονικών καί τεχνικών ναυτικών δρων. Δεν γνωρίζομεν 

ποίαν έκτασιν καί μορφήν θά είχε τό έν λόγφ Λεξικόν (άν δηλ. θά περιε- 

λάμβανε καί τάς ιδιωματικός ναυτικάς λέξεις), διότι ή επιτροπή εκείνη ούδέν 

τό θετικόν απέδωσε. 

439. 7 ) Η. 3. η ά Κ. Κ&ίΐΕηε-Ο. ΚοδΙι&πδΙίγ, νβπείϊ&η ιΐ3υ1;ίθ3ΐ ίεηπδ 
ίη ϋΕΐΐΐΐ&ίΐ&, Κοιη&ηοε Ρ1ιΐ1ο1ο§:γ· 7 ( 1953 - 1954 }, ρ. 156-170, 333 -342. 

^ Περί, τοΰ παρ’ ήμϊν ναυτικοί5 ονοματολογίου καΐ τής ένεστώσης θέσεως 
αύτοΰ. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 14 (1940), σ. 102. Τοΰ Λεξικού τοΰ Μπαλά¬ 

σκα, χειρόγραφον άντίγραφον εύρίσκεται είς τήν βιβλιοθήκην τής Ναυτικής Σχολής 
Λοκίμων. Τοϋτο περιλαμβάνει πίνακα 2050 περίπου έπισημοποιητέων δρων κσΐ 1650 

περίπου κοινοβαρβαρικών. Βλ. Σ. Λυκούδη, ένθ’ άν,, σ. 98 σημ. Ναυτικούς 
τινας ορούς ευρίσκει τις καί είς Ν. Βρυώνη, Έξέτασις τών μαθητών ττερί ναυ¬ 

τιλίας,,., Έν Σύρφ 1831, σ. ς·-194. Τοΰ αύτοΰ, Μαθήματα τής ναυτικής επι¬ 

στήμης..., Έν Έρμουπόλει 1839, σ. η'- 125 καί έν Θ. Ρ. τοΰ Μ., Μαθήματα της 
ναυτικής επιστήμης έκ τής γαλλικής είς τήν κοινήν τών Ελλήνων διάλεκτον μετο- 

φρασθέντα..., Έν Βονωνία τής Ιταλίας 1806, τόμοι 1-2. 

5-3-1969 
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“Έν Λεξικόν τής Ελληνικής ναυτικής γλώσσης ασφαλώς θά ήτο χρησι- 

μώτατον. Θά ήδυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τήν ναυτικήν μας ορολογίαν 

έν συγκρίσει πρός τήν άρχαίαν, προς τήν μεταγενεστεραν, προς την Βυζαν¬ 

τινήν καί πρός τήν κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας ισχύσασαν. Ουτω 

θά διεκρίναμεν σαφέστερον τήν επίδρασιν τών “Ελλήνων επί τους Τούρκους 

ώς καί τήν επί τούς “Έλληνας επίδρασιν τών ξένων, ιδίως τών Βενετών. 

«Ή μακραίων — γράφει δ Σ. Λυκούδης^ — είς τήν γαληνοτάτην νύμφην 

τού *Αδρία υποταγή τών τε νήσων καί τών παραλίων μας καί ή διαρκουσης 

ταύτης ναυτολογία τών ναυτικών μας εις τά τσούρμα τών γαλερών είτε εθε¬ 

λούσια εϊτε υποχρεωτική καί βιαία διεπλασαν Ιδίαν ναυτικήν γλώσσαν, έπι- 

βληθεϊσαν διά τής χρήσεως και υπό τής ανάγκης και ΰποκατέστησαν τήν 

τήν τελείως λησμονηθεϊσαν καί έν πολλοϊς άγνοουμενην Βυζαντινήν τοιαυτην, 

άπετελέσθη δέ αΰτη έξ ορών ισπανικών καί Ιταλικών κατά τό μάλλον ή ήττον 

Ι?Δηνοποιηθέντων τήν κατάληξιν, είς ούς δέ προσετέθησαν διά τής αλλαγής 

τού κυριάρχου καί πολλαί Τουρκικαί, πάντως δμως έπεκράτουν έν τη ναυτική 

μας γλώσση οΐ ενετικοί δροι». Καί συνεχίζει^: « Πάντες οί κλάδοι τού ναυ¬ 

τικού έχουν τό μή Ιπισήμως θεσπισμένον, οίονεί αυτοσχέδιον δνοματολόγιόν 

των, χρήζον βεβαίως θεωρήσεως καί άνασκευής, άλλά πάντως δυνάμενον νά 

παράσχη μεγίστην διευκόλυνσιν είς τούς έπεξεργασομένους αύτό γραμμα¬ 

τικούς ή γλωσσολόγους “Ακαδημαϊκούς καί τούς είδικούς Ιν Ικάστφ κλάδφ 

αξιωματικούς ». 

Λίαν Ινδιαφέροντα είναι δσα έπί τού θέματος τούτου παρατηρεί δ Π. 

Σεγδίτσας® λέγων: «“Εξυπακούεται δτι μεγαλυτέραν δυσκολίαν θά παρου- 

σίαζεν ή παρακολούθησις τών μεταβολών άστινας ΰπέστησαν αί Ιταλικαί 

ναυτικαί ^ξεις, άφ’ ής έχρησιμοποιήθησαν είς τήν “Ελλάδα, δ δέ τυχόν έπι- 

ληφχθησόμενος τούτου θά έπρεπε νά ή είδικός γλωσσολόγος ?νατινιστής, 

βαΟεϊαν γνώσιν εχων καί τών λατινογενών γλωσσών, ρωμανικών αλλέως 

καλούμενων, άλλά καί τών κατά τόπους ελληνικών ιδιωμάτων, έπί πλέον δέ 

πείραν έκτεταμένην τών ναυτικών πραγμάτων κεκτημένος, άν μή ναυτικός δ 

ίδιος, διαθετών δέ καί δλον τον καιρόν διά τήν συγκέντρωσιν τού άπαιτου- 

μενού υλικού, δχι μόνον έκ τής απαραιτήτου ικανής βιβλιογραφίας, ως πρός 

τό παρελθόν, άλλά καί δι’ ιδίας ατομικής έρεύνης μεταξύ τών ναυτικών τής 

“Ελλάδος κέντρων, διά τό παρόν, διά νά άποκτήση σαφή καί πλήρη εικόνα 

τής δλης έξελίξεως ». 
Δεν είναι τού παρόντος μία πλήρης “Ελληνική ναυτική βιβλιογρα- 

1 “Ενθ* άν., σ. 93-94. 

2 Ένθ* άν., σ. 101 - 102. 

3 *Η επιρροή τών Λατινογενών γλωσσών έπΙ τοΰ κοινού ναυτικοΰ γλωσσάριου 

μας, Άθηναι 1940, σ. 8. 

ΒΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑβ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ δΠβΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 35 
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φία*, εξ ής θά δυνηθώμεν νά άντλήσωμεν τό ναυτικόν γενικώς όνοματολό- 

γιον. 2υμπληρωματικώς όμως προς οσα οΐ συγγραφείς αναφέρουν, παρατη- 

ροϋμεν δτι τά Άρχεϊα τοΰ 'Ιστορικοΰ Λεξικού τής "Ακαδημίας, μετά τό 1933, 

δτε οί Η. καί Κ. Κμ1ιαη6 είργάσθησαν εις αυτά, επλουτίσθησαν έκ τής 

μέχρι και σήμερον συνεχιζόμενης άποδελτιώσεως έντυπων εργασιών καί χει¬ 

ρογράφων γλωσσικών συλλογών, διά πολλών χιλιάδων δελτίων — σχεδόν εδι- 

πλασι^άσθησαν —, επίσης δτι και τό Λαογραφικόν "Αρχεϊον τής "Ακαδημίας 

εν τφ κυκλφ τών ιδίων ενδιαφερόντων του εχει καταρτίσει "Αρχεϊον τοΰ 

Ελληνικού ναυτικού γενικώς βίου, ένθα πολλά τις τά ενδιαφέροντα ευρίσκει. 

’Αξιοσημείωτον επίσης είναι, καθώς αναφέρει δ Έ. Λυκοΰδης*. δτι * ό 

πλωτάρχης οικονομικός Π. Σεγδίτσας κατήρτισε πλήρη συναγωγήν μεθ" ερ¬ 

μηνείας αλφαβητικόν οίονεί λεξιλόγιον μέ στοιχεϊον εισόδου τον Έλ?ιηνι- 

κόν δρον καΐ μέ αντιστοίχους ιόν Γαλλικόν. "Αγγλικόν, Γερμανικόν καί "Ιτα¬ 

λικόν—πάντων τών όπωσδήποτε πρός τήν ναυτικήν επιστήμην σχετιζομένων 

δρων,^ τόσον άπό τοΰ επισήμου δνοματολογίου δσον καί τών μή θεσπισμέ¬ 

νων η αναγεγραμμένων πλήν δοθέντων άπό στόματος είς στόμα καί Ιπιβλη- 

θέντων δια τής χρησεως, άλλα καί Ικείνων οϊτινες είς οΰδετέραν τών κατηγο¬ 

ριών υπαγόμενοι Ιδημιουργήθησαν ΰπό τών συγγραφέων τών είς ά άπαντώσι 

συγγραμμάτων, πολλά τών όποιων τό ύπουργεΐον Ι'χει εγκρίνει ή εκδώσει 

άσχέτως τοΰ Ιπιτυχώς ή μή τών μέσφ αΰτών καινουργηθέντων δρων»· 

Τό Λεξικόν αύτό είδον έν χειρογράφφ παρά τφ συγγράφει, περιλαμβά¬ 

νει δέ υπέρ τάς 20 χιλιάδας ναυτικών λέξεων τάς όποιας οΰτος συνεκέντρω- 

σεν έκ ναυτικών συγγραμμάτων άλλά κυρίως Ιξ έπισκέψεως ναυτικών μερών 

τής Ελλάδος, καθ ο ναυτικός ό ίδιος. Τοΰτο §χει ιδιαιτέραν σημασίαν διά 

την πληρότητα καί άκρίβειαν τής Ιργασίας. Αί λέξεις καταγράφονται μέ τον 

επίσημον ναυτικόν ορον (ώς καί μέ τον αντίστοιχον Γαλλικόν, "Αγγλικόν, 

Γερμανικόν, Ιταλικόν καί Ισπανικόν) άλλά καί μέ τον νϋν ιδιωματικόν. 

Ο συγγραφευς εχει καταρτίσει κατά τόν ίδιον τρόπον και Λεξικόν άλιεν- 

τικών δρων, το οποίον περιλαμβάνει άνω τών 5 χιλιάδων λέξεις αλιευτικάς 

* Περί τούτου βλ. Ο. Μεί'ετ, Νεαβπεοΐιΐεοΐιε.δίπόϊοη IV (1895) Η καΐ 
Κ. Κ&ίι&ηε, ΜεάΐίεΓΓ&ηεαη ΒίδΙίοβΓΕρΙιγ. Ι,ο&η-^ονάε ίπ ΜοάβΓπ 
ΟΓβσΙτ. ΑηηηαΐΓβ άε ΓΙηείίίαϋ άβ Ρθϋοΐοείε εΐ άΉίδίοίτβ ΟτίσπίΕίβδ εί δίανβδ 

7 Δ. Β. Βαγ.ακάκου, 2υμβολή είς τή^ 
γλωσσικήν βιβλιογραφίαν τών ετών 1939 - 1947, Λε|ικογραφικόν Δελτίον (Άκαδτι- 

ίοοο (19^2-1948 1, σ. 155 -176. Τοΰ αύτοΰ, Γλωσσική βιβλιογραφία 
1939 - 1956 Αθήνα 61 ( 1957 ), σ. 104 -222. Επίσης βλ. τήν ΛσογραφικήνΒιβλιο- 

γραφιαν ( 1921 - 1953) των Επετηρίδων τοΰ ΛαογραφικοΟ Αρχείου τής Ακαδημίας, 

τομ. 5 ( 1945·19ί9) [1950], σ. 181 - 183. 8 (1948- 1955) [1956], σ. 198 - 201 καί 
9 - 10 (1955- 1957 ) [ 1959], σ. 179 -184. 

^ Ένθ·” άν., σ. 103. 

καί ονόματα ιχθύων τής Μεσογείου. Τά δύο δμως ταΰτα σπουδαιότατα 

λεξικά παραμένουν ανέκδοτα. Θά ήτο ευχής εργον, άν τό Γενικόν "Επιτε- 

λεϊον Ναυτικοΰ ή τό 'Υπουργεϊον "Εμπορικής Ναυτιλίας ή άλλος τις Μαι¬ 

κήνας ήρχετο χορηγός διά τήν δημοσιευσιν αυτών, διότι ταΰτα θα αποβοΰν 

χρησιμώτατα δχι μόνον είς ναυτικούς γενικώς άλλά και εις τήν σύνταξιν τοΰ 

Ιστορικού Λεξικού τής Νέας Ελληνικής, τοΰ έκδιδομένου ΰπό τής "Ακαδη¬ 

μίας "Αθηνών. Είναι γνωστόν οτι ή παλαιά ναυτική ορολογία βαίνει δλονέν 

προς εξάλειψιν^, συναποθνήσκουσα μετά τοΰ άλλοτε Ναυτικοΰ το οποίον 

τοσοΰτον και επί τοσοΰτον εξυπηρέτησε. 

Σημειώνομεν κατωτέρω τούς τίτλους μερικών μελετών αι οποΐαι πολλά 

δύνανται νά προσφέρουν εις τόν μέλλοντα νά άσχοληθή μέ τό Ελληνικόν 

ναυτικόν δνοματολόγιον ή γενικώτερον με το Λεξικόν τών ναυτικών μας 

λέξεων. Αί μελέται αΰται δεν αναγράφονται εΐς τό βιβλιογραφικόν τμήμα τοΰ 

μνημονευθέντος έργου τών Η. καί Κ.. Κμΐιμηε-Α. Τίείζο. 

Γενικώς χρήσιμα διά τούς "Ιταλικούς ( Βενετικούς) ορούς είναι πλήν τοΰ 

Λεξικού τοΰ Ο. Βοετΐο καί τά τών : δομΓμδεΙΙΐ, νοομΤ^οΙ&τίο ιιηΐνεΓ- 

δΜο άεΐΐα Ιΐμ1ΐ&π3, Υοπεεία 1878. ΚΐπαΒίΐ, Βίζΐοημηο άΐ 

Μαηηβ, θ€πον3-Τμηηο 1870. δ. 3ίΤΆίΐ€0, νοοαΐ3ΐιΐ3ΪΓ6 άδ Μ^πηδ 

(ΚΓΗηροΪ5-Αηβ·1οΪ5·Ιί3ΐΪ6η) Μΐΐ^ηο 1813. Ρ. ΟοπΙ^τΐπΐ, ϋΐζίοηαηο 

νδπβζΪ3ηο, ΥδΠδζΐμ 1844. Ο. Ρ. ΜυίΐηδΙΗ, Γβδδίδο Υβηδΐο, Υβηδ- 

ζιο. 1852. Ο. Βίηηάί, Οίζίοη3Γίο διάΗ3ηο · Ιί3ΐΐ3ηο, Ραίδητιο 1867. 

ΡτβΙδ Ρταηδδδδο Ροη1:3ηδ1ΐ3, Υοο^ΒοΙεπο Ογ600·Ιί&ΐίμηο, 

Ιΐ3ΐί3ηο·θΓδ€θ, Υδηδζί3 1821. 

"Επί πλέον μνημονεΰομεν καί τάς κατωτέρω εργασίας: 

IIX16 5 Υ 3 τ, Ι,’&Γί η3αΙ;ίίΐιΐ6 ά3η3 Γαηΐΐίΐιιίΐδ δί: Βρέοίαΐδΐηβηί: δπ ΟΓέοε, 

Ρ3Π5. 

ο, Ο δ ί3 ΓειηάδΙΙε, Γε ΐ3η^3^β άδδ πΐ3ΓΪη5. ΚεαΙιεΓοΙίδδ Ηδίοηαυεδ 
βί ΟΓίΐίςχίδδ δίΧΓ 1β νοδ35ιιΐ3ίΓ6 ιη3Γίί:ίπΐδ. ΕχρΓδ55Ϊοπ5 £ί§:αΓδεδ 

δη ιΐ53?6 ραΓιηί Ιδδ πΐ3ΓΪη3. Κδοχίδί! ά"εχρΓ635Ϊοηδ ίδοίιηίςιιΐδδ εΐ 

ρΙίΙοΓδδηιΐδδ, Ρατίδ 1886. 

Οδοΐΐ ΤοΓΓ, Αηοΐεηΐ; δ1ιΐρ3, Ο3ηι5π(38:0 1894. 
Ε. ΙχίΓίδη άδ 13 0Γ3νίβΓδ, Εα ιιΐ3Γίηδ άδδ ΡίοΙδπιέδδ δί 13 πΐ3- 

ππβ άδδ Κοπΐ3ΪΠ5. νοί. 1-2. 

ΑΓ^γΓοροιιΙοδ ρ., Εεδ Οτεοδ 61 13 πιεΓ. έΐυάε ριι51ίέδ άαηδ Ια 

1 Μετά τήν λήξιν τού Άγώνος εΐχεν έκδηλωθ·ή τάσις πρός έπικράτησιν έν τφ 
ναυτικφ άρχαϊζόντων όρων. Παρά ταΰτα τφ 1840 ύπεβλή'&η είς τό 'Υπουργεϊον Ναυ¬ 

τικών πίναξ ονοματολογίου υλικών άπογεγραμμένων εις τά βιβλία τοΰ Ναυστάθμου 
μέ Ιταλνκάς, τουρκικός, καΐ άλλας διεφθαρμένος ονομασίας, βλ. Σ. Λυκούδη, 

ενθ’ άν., σ. 96. 
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Γ6νιΐ0 «Ι,ΉθΠέηίδπιε » ( Νο 6 ■ 11). Ραίιΐίοαίίοη τενιιε εΐ βυεηίΕη- 
Αΐ:1ΐ€η05 1904, σσ. 76. 

Π. Ε. Σεγδίτσα, Κωπήοη και ιστιοφόρα πλοϊα, Άθήναι 1940, σσ. 279. 

[ Σύντομος ιστορική επισκόπησις όπό τής εμφανίσεως των πρωτογό¬ 

νων πλωτών μέσων μέχρι σήμερον μετά 160 εικόνων, σχεδιαγραμμά¬ 
των, φωτογραφιών κ.λ.π.]. 

Δια τήν βυζαντινήν περίοδον, πλήν τών μελετών τοϋ Φ. Κουκουλέ, 

ναυτικούς ορούς και άλλας ειδήσεις περιέχουν και αι κάτωθι μελεται: 

Γουδα Μ., Τό ναυτικόν τοϋ Βυζαντίου κατά τον Γ αιώνα, “Αθήναι 1909. 

Ράδο·υ Κ., Τό νΜίικόν τοϋ Βοζαντίου. Υλικόν, δογόνωσις, τακτική" 

ιστορία, Άθήναι 1920, σσ. 151. 

Σακελλαρίου Α. - Πιλάτου, Τό πυροβολικόν κατά τήν δυσιν τής με- 

σαιωνικής ήμών αύτοκρατορίας.“Εκδ. Ναυτικής Έπιθεωρήσεως 1928. 

Πασπάτη Α., Πολιορκία και "Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών 
Όθωμανών, Έν *Αθήναις 1890. 

— Τόεμπόριον τών Γεννουησίων εν Κωνσταντινουπόλει και Εθξείνφ 

Πόντφ κατά τόν μεσαίωνα, Περιοδικόν Έλλην. Φιλολ. Συλλ. ΚΠό- 

λεως 6 ( 1873), σ. 138- 165, 7 (1874), σ. 82- 126, 8 (1874), σ. 

152-163 [ — Του αθτοϋ, Βυζαντιναι μελεται, ΚΠολις 1877, σ. 
127-176]. 

Σ α ρ α φ η ^Κ. Α. · Π ι τ ζ ι π ι ο ΰ, Ό Ιλληνικός αυτοκρατορικός στόλος, 

*Αθήναι 1907. Πβ. και Βυζαντινά ναυτικά ζητήματα, ΕΕΒΣ 5 

(1928), σ. 193-199. 

Αλεξανδρή Κ. Α., Ή θαλασσία δόναμις εις τήν Ιστορίαν τής Βυζαντι¬ 

νής αυτοκρατορίας, Άθήναι 1957, σσ. 526 [Κρίσεις Γ, Κόλια 
ΕΕΒΣ 27 (1957), σ. 407-410]. 

^ Δια τήν μετα^ ταυτα περίοδον καί μέχρι σήμερον ευρίσκει τις υλικόν είς 

τα κατα καιρούς έκδοθέντα έγγραφα διαφόρων Αρχείων ('Ύδρας, Κυκλά¬ 

δων, Έπτανήσου καΐ Κρήτης) ώς καΐ τά Ημερολόγια πλοίων. Ενδιαφέ¬ 

ροντα προσέτι είναι και τά περιοδικά Ναυτική Έπιθεώρησις, Ναυτική Ελ¬ 

λάς, Δελτίον 'Υδροβιολογικοϋ Στάθμου Φαλήρου, Έπιθεώρησις Εμπορικού 

Ναυτικού, Αλιευτική και άλλα τοπικά τοιαΰτα, είς ά δυναταί τις νά εύρη 

ναυτικας γενικώς μελετάς. Έκ τής ΰπαρχοΰσης βιβλιογραφίας σημειώνομεν 
κατωτέρω μονον μερικά ενδιαφέροντα : 

Άνανιάδου Κ., Ή λίμνη τού Αγίου Βασιλείου. Συμβολή είς τήν μελέ¬ 

την τών ϊχθυοτρόφων λιμνών τής Μακεδονίας, Δελτίον Έμποροβιο- 

μηχανικου Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 1947, σ. 82-83 [όργανα 
αλιείας ]. 
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Ανώνυμου, Ή ζωή στά πα^.ηά καράβια, Ναυτ. Ελλάς 1950, τεύχ. 

217, σ. 7. 

Α. Ο., Οί καλαφάτηδες καΐ ή τέχνη τους, Αυτόθι 7 (1935), σ. 3379. 

Βασματζή Θ. Β., Γοργόνες καί ακρόπρωρα.'Η διακοσμητική στά καρά¬ 

βια, Αύτόθι 8 (1936), σ. 3655-3656. 

Βογιατζίδου Πω., Ό ναυτικός και αλιευτικός βίος τών Άνδρίων, 

Άνδριακά Χρονικά 3 (1956), σ. 302-320 και 4 (1957), σ. 19-66. 

Βγ6&γ1: Ε.-Κανελλοπουλου Η. Φ., Έγχειρίδιον εξαρτισμού καί 

χειρισμού, Έν Άθήναις 1870. 

Γεροντοποΰλου I., Σφουγγαράδικα έθιμα και γράμματα, Ναυτ. Ελλάς 

1949, τεύχ. 202, σ. 6. 

“Εγχειρίδιον τού Οιακιστοΰ, Έν Άθήναις, σ. 97 [ εκδ. Γεν. *Επι- 

τε?Λίου Ναυτικού]. 
Ζάππα Τ., Πώς ■ψαρεύουν οΐ Καλύμνιοι, Ναυτ. Ελλάς 2 (1929/1930), 

σ. 268. 

Ζάχου Α., Τά καράβια τής Καστοριάς, Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 12 

( 1936), σ. 161-166. 

Ζώτου Π·, Ή άνά τάς άφρικανικάς άκτάς διά σκαφάνδρων σπογγα- 

:|| λιεία, Επιστημονική Ήχώ 4 (1910), σ. 62-65, 77-81, 106-108, 

ϊ 126-127. 

Μ. Κανελλοποΰλου Η· Φ., Μαθήματα ναυτιλίας πρός χρήσιν Ναυτικής 

:ΐ| Σχολής Δοκίμων (Λιθογρ. έκδ.) 1892. 

Κανονισμός τής επί τών βασιλικών πλοίων υπηρεσίας. Έν Άθήναις 

1837. 

Κανονισμός τής θαλασσίου-υπηρεσίας τής Ελληνικής άτμοπλοΐας. Έν 

Έρμουπόλει Σύρου 1862, σσ. β'-157. 

Κανονισμός εσωτερικής ·υπηρεσίας πλοίων. 1889. 

Καρανικόλα Σ., Τό μούδιασμα (άμμούδιασμα) τών σφουγναριών, Δω- 

δεκαν. Έπιθεώρ. 1 (1947), σ. 425-427. 

Κατηφόρη Π., Σίφουνες και Άλκυονίδες, Αθήνα 1938, σσ. 204. 

>1 Κεφαλά Ν., Όδηγία θαλάσσιος θεωρητική καΐ πρακτική, συναθροισμένη 

- 4; άπό διαφόρους επιστήμονας συγγραφείς θαλασσίους καΐ πλουτισμένη 

μέ διαφόρους ειδήσεις παρά τού θαλασσοπόρου Καπετάν Νικολάου 

Κεφαλά εκ νήσου Ζακύνθου. *Εν Βιέννη τής Α-υστρίας 1817, σσ. 227. 

Κο τ σο β ίλη Γ. I., Περί τού εξαρτισμού τών πλοίων. Έν Έρμουπόλει 

1 Σύρου 1894. 

Κουλούρα Γκίκα Ν., Συνθήκαι καί όροι τής ζωής τών ιστιοφόρων, 

Τό Μέλλον τής "Υδρας 9 (1949), άριθμ. 4, σ. 71-72. 

^ ΚωνσταντινίδουΠ., Ή ναυπηγική τών Σουρμαίνων, Ποντιακά Φύλλα 

2 (1938), τεύχ. 24, σ. 490-491. 
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Λυκοΰδη Έμμ., Ψαράδικες ιστορίες. Ή ψαρική εις τον τοπον μας. Έν 
ΆΟήναις 1921. 

Λυκουδη 2., Περί του παρ’ ήμΐν ναυτικοΰ ονοματολογίου και της ενε- 

στώσης δέσεως αύτοΰ, Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών 14 ( 1940), σ. 88 -103. 

— Καμποΰνι [δνοματολόγιον ναυτικών δρων], Ναυτ. Ελλάς 11 (1940) 
σ. 1615-1617. 

— Τό ψάρεμα μέ τό καλαμίδι, Ελληνική Έπιθεώρησις 18 (1924/1925), 
τεϋχ. 26, σ. 2-6. 

— Τό ψάρεμα με καθετή ή χανικό, Τό Μέλλον τής "Υδρας 6 (1938), σ 
334-363. 

Ολίγα τινα δια τον μεγαν τοΰ ναυτικοΰ μας ευεργέτην τον ποτέ Λεω¬ 

νίδαν X. Παλάσκαν, πλοίαρχον τοΰ Β.Ν. Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών 
13 (1938), σ. 452-469. 

Μαμμέλη Α., Θαλασσινά, Άθήναι 1925. 

Μ ά V ε σ η 2 τ. Τό ψάρεμα μέ καλαμίδι. Ό Παν 18 (1948 ), σ. 73 - 74. 80. 

— Άπό τά θέλγητρα τής ψαρικής, Μέ τό μπράγκο και μέ τό καλαμίδι, 
Αΰτόθι 21 (1950), σ. 165- 166. 

— Πούντα - πουντί - κάβος, Δωθεκαν, Έπιθεώρησις 2 (1928), σ. 137 -139- 

Μαρσέλλου Θ. Ν., Τό ψάρεμα και τά ψάρια. Τέχνη - θεωρία, πρακτική 
Ιφαρμογή μέ λεπτομερή μελέτη τοΰ καιρού. Πρακτική πρόγνωσις καί 
σημερινή Ιξέλιξις τής μετεωρολογικής Επιστήμης, Άθήναι 1948, 

σσ. 285. [Κρίσεις 2. Δοντά, Πρακτ. Άκαδ. Άθην. 25 (1952), 
249-261]. 

— Τα πρώτα ψαρέματα, Κυνηγετικά Νέα 1948 άριθμ. 201 (11), σ 
342-343. 

— Τό ψάρεμα μέ παραγάδια, Αύτόθι, άριθμ. 202 (12), σ. 373-375. 

— Ακόμα λίγα γιά τά παραγάδια, Αυτόθι άριθμ. 203 (1), σ. 23-24. 

— Πώς πιάνομε τά ζωντανά δολώματα. Αυτόθι, άριθμ, 204 (2). σ. 55 - 56. 

— Τά ψιλοπαράγαδα, Αυτόθι, άριθμ. 206 (4), σ. 119. 207 (5), σ. 151. 

Πότε και πώς δολώνονται τά ψιλοπαράγαδα, Αυτόθι, άριθμ. 209 (7) 
σ. 217. 

Μελέντη Γ., Βαφή καΐ συντήρησις διχτυών, 2κΰρος 1947, τεΰχ. 5, 6,121. 

Μεσ-ς, Σφουγγαράδες, Ναυτ. Ελλάς 1 (1928), σ. 11-12, 30-31. 

Μπαμπουρη Επ. Το σκάρωμα καί ρίξιμο των καραβιών στή θά^^ασσα, 
ωραία ήθη και έθιμα, Αυτόθι, 1948, τεΰχ. 194, σ. 7. 

Όρλάνδου Α., Ναυτικά, ήτοι ιστορία των κατά τόν υπέρ άνεξαρτησίας 
τής Ελλάδος αγώνα πεπραγμένων υπό των τριών ναυτικών νήσων, 
ιδίως δέ τών Σπετζών. Έν Άθήναις 1869, τόμ. 1 - 2. 

Παλασκα Λ. - Κουμελά Δ.-’Ιωάννου Φ., ’Ονοματολόγιον ναυτικόν. 
Έν Άθήναις 1858. 
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Παναγιωτοπούλου Π., Ιχθυοτροφία. Έν Άθήναις 1915 [εκ τοΰ 
Δελτίου τοΰ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας] (όργανα αλιείας, σ. 

258-270). 
Πασχάλη Δ., Τό ψάρεμα και τό κυνήγιον είς τήν νήσον Άνδρον, Άν 

δριακόν Ήμερολόγιον 1 (1925), σ. 23-44. 

Περίδη Π. Μ., Λεξικόν ελληνικόν καί Ιταλικόν. Έν Έρμουπόλει Σΰρου 

1854. 
Ποταμιάνου Θ., Αλιευτικά εργαλεία, Ναυτ. Ελλάς 6 (1933-1934), 

σ. 1804, 1810, 1845-1846, 1876. 7 (1935), σ. 1981-1982. 

—~ Ψάρεμα μέ σύρτη, Μεγ. 'Ελλην. Έγκυκλ. Περιοδ. Ε-2 (1928) φυλλ. 

141, σ. 6. 
— Ψάρεμα μέ καθετή, Αυτόθι, φΰλλ. 138, σ. 6-7. 

— Τό παραγάδι, ΑΰτόΟι, φΰλλ. 131, σ. 7-8. 

— Μέ τό γυαλί τοΰ ψαρα, Άθήναι 1952, σσ. 270. 

— Έδώ βυθός, Άθήναι 1951, σσ. 211. 
— Στα ρηχά καί στά βαθειά, Άθήναι 1955, σσ. 184. 
Ράδου Κ., Ναυτική τακτική τών άρχαίων. Χειρόγραφον τής Αμβροσία- 

νής βιβλιοθήκης. ΕΙσαγωγή, κείμενον. [ΓλωσσικαΙ παρατηρήσεις ύπό 
Κ. Μθ1ΐ6Γ]. Έν Άθήναις 1898, σσ. 91. 

— Πστορία τοΰ ναυτικοΰ τών άρχαίων Ελλήνων. Προλεγόμενα. Σημειώ¬ 

σεις. Έν Άθήναις 1890. 
— Μικρά συμβολή είς τήν ναυτικήν άρχαιολογίαν. Τό παρ’ *Ομήρφ ξνατόν 

ναύμαχον. 'Η Όδυσσέως σχεδία. Έν Άθήναις 1895. 
Ράλλη-Τζελεπή Ζ., Πώς ψαρεΰεται και καλλιεργείται δ άστακός, "Ηλιος 

9 ( 1949), σ. 552. 
Σακελλαρίου Α., Έγχειρίδιον άρμενιστοΰ, Άθήναι 1915, σσ. ις-' -584. 

[έκδ. 'Υπουργ. Ναυτικών, σ. 555*572 Σύντομον ναυτικόν ονοματο- 

λόγιον. Επίσημον - Κοινόν]. 
Σεγδίτσα Π. Ε., 'Η επιρροή τών Λατινογενών γλωσσών επί τοΰ κοινού 

Ναυτικοΰ γλωσσάριου μας, Άθήναι, 1940, σ. 30. [ Άνατυπον εκ τής 
Έπιθεωρήσεως Εμπορικού Ναυτικοΰ, Ιούνιος 1940]. 

Σηματολογίαν πρός χρήσιν τών ελληνικών πλοίων. Έν Άθήναις 1861. 

Σπάλα Π., Τράτες στο Σαρωνικό, Εργατική 'Εστία 1948 άριθμ. 3 

(15), σ. 58. 
Συ ρ ίου Δ., Τά θαλασσινά. Ναυτική νησιώτικη λαογραφία, Σΰρα 

1949, σσ. 40. 
Ταρσοΰλη Άθηνάς, Οί σφουγγαράδες, Δωδεκαν. Έπιθεώρ. 1 (1947 ), 

τεΰχ. 2, σ. 53 - 56. 
— Κάλυμνος, τό νησί τών σφουγγαράδων, Δωδεκάνησα 2 ( 1948 ), σ. 

213-231. 
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Ταρσοΰλη Άθηνάς, Άπό τή ζωή καί τα βάσανα των σφουγγαράδων, 

Αυτόθι, 3 (1950), σ. 270-275. 

Τζωρτζάκη Φωτεινής, Άνδρέας Καρκαβίτσας, Άθήναι 1950, σσ. 112. 

Τσοπανάκη Α., Τό ιδίωμα τής Χάλκης Δωδεκάνησου, Ρόδος 1949, σ. 

124*127. 

Φαλτάϊτς Κ., Οι Σκοπελϊτες καραβομαραγκοί, Ναυτ. Ελλάς 1 (1928), 

φ. 29, σ. 94. 

— Οί ψαράδες και οί ψαροφάγοι τής Ελλάδος, Αυτόθι, σ. 16. 

— Κουρσάροι καί κοντραμπατζήδες, Αυτόθι 2 (1929/1930), σ. 486. 

— Οί φιγούρες των παλιών καραβιών. Αυτόθι, σ. 541-542. 

— Τα Ελληνικά καράβια και οί Ταρσανάδες, Αυτόθι, σ. 513 - 514, 536. 

— Οί άστακοψαράδες τής Σκΰρου, Αυτόθι, σ. 576-577. 

— Τά θαλασσινά επαγγέλματα, Αθτόθι 3 (1930/1931), σ. 633-634. 

— Κάθε τόπος μέ τά θαλασσινά του Επαγγέλματα, Αΰτόθι, σ. 607*608. 

— Οί Εΰβοεϊς ναυτικοί καί ψαράδες, Αυτόθι, 4 (1931/1932), σ. 1072- 

1073. 

— Οί ψαράδες τής *Ανίας Παρασκευής, Αυτόθι, σ. 1104-1109. 

— Τό σλέπι, Αΰτόθι, σ. 1121. 

— Διχτυάρηδες, άνεμοτρατάρηδες · γριγριά, Αύτόθι δ (1932/1933), σ. 

1186-1187. 

— Οί Ψαριανοί καλαφάτηδες καΐ ή τέχνη του πυρπολητοΰ, Αΰτόθι 7 

(1935), σ. 2288. 

Φλόγελ Καρ. Σπογγαλιευτικά ποικίλα, Γεωργική Ανθοδέσμη, άριθμ. 6. 

Φωκά Δ., Χρονικά του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού 1833-1873. ’Έκδ. 

Γεν. Έπιτελ. Ναυτικού, Άθήναι 1923. 

Έκ τών *Ημερολογίων των πλοίων σημειώνθ{.ιεν τό Ήμερολόγιον του 

βριγαντίνου « ’Αθηνά» ναυαρχίδας τού Γ. Δ. Σαχτοΰρη κατά τον Αγώνα, 

τό τού « Φιλοκτήτου », Ψαριανής ναυαρχίδας τού Σκανδάλη * καΐ την με?Λ- 

την τού Α. Α ι γ ν ά δ η, *Ανσφορά εκ ναυτικού ημερολογίου τού έτους 1799 *. 

Διά τάς άνάγκας τής σημερινής εποχής έχουν δημοσιευθή τελευταίως 

δύο Αεξικά τών ναυτιλιακών δρων, αλλά μέ στοιχεϊον εισόδου τον Αγγλικόν 

δρον. Ταύτα είναι: Ν. Κουρμπέλη, Άγγλοελληνικόν Αεξικόν ναυτιλια¬ 

κών δρων, ναυτικών, ναυτεμπορικών, τεχνικών, μετεωρολογικών κ.λ,π. έκδ. 

4η επηυξημένη, έν Πειραιεΐ 1953, σσ. 920 (σ. 691-920 ελληνοαγγλικόν 

^ Σ. Λυκούδη, ένΟ·’ άν., σ. 95. Διά τό δεύτερον βλ. Κ. Ράδου, Τό ήμε* 

ρολόγιον τοΰ «Φιλοκτήτου», Ψαριανής μοιραρχίδος 1821 -1824, ΔΙΕΕ 9 (1926), σ. 

323 ■ 362. 

2 Νέον Άθήναιον 1 (1955 ), σ. 103 - 114. 

εΰρετήριον ναυτιλιακών δρων) και Κ. Α. Κ α μ α ρ η ν ο ύ, Άγγλοελληνικόν 

Λεξικόν ναυτιλιακών ορών, περιλαμβάνον πλήρες ναυτικόν δνοματολογιον 

καί ορούς ναυτιλιακούς, επιστημονικούς, εμπορικούς τεχνικούς, Άθηναι 

1948, σσ. 270. 
Εις τά δύο ταύτα λεξικά ευρίσκει τις παρά τον επίσημον (λογιον) ορον 

ενίοτε καΐ τον δημώδη, οϊον : = πλαγίασχοινίον ε^ 

τά πλάγια τών ιστίων, δοιν ρ3ίηί;0Γ = πεισμάηον (μπαρούμα),^ οαα1^ιη§:~ 

(καλαφάτισμα), οΙιοδδίΓεε ποδωτήρ τής μεγίστης (μούρα τής μαΐστρας), 

άανίΐ^-έπανωτίς (καπόνι·), ροαίτ = διάφραγμα (μτιουλμες). 

δΙίΟβΙί == άντλίον (οεαονλα) κ.λ.π. , - ν ε 
Άπό τής άπόψεως λοιπόν τών δημωδών ορών τά δύο ταύτα λεξικά ως 

και ή άναγραφεΐσα προχείρως βιβλιογραφία νομίζω δτι θά ήσαν χρήσιμα 
βοηθήματα είς τό έργον τών Η. και Κ. Καίιαηε-Α. Τίείζε. Έκτος δε 

τούτου τό Ιστορικόν τής εξελίξεως τών ναυτικών δρων (τής ναυτικής γενικώς 

γλώσσης) Επιβάλλει μίαν νέαν άπό πλευρά; Ελληνικής λεξιλογικήν εργασίαν, 

ώστε, έν συνδυασμό) μέ τά ύπό τού Π. Σεγδίτσα καταρτισθέντα ^λεξικά, αν 

ταύτα Ικδοθουν, νά καταστή δυνατή ή σύνταξις ενός πλήρους Ιστορικού 

Λεξικού τής ναυτικής μας γενικώς γλώσσης. ^ 
ΕΙς τόν Πίνακα Πραγμάτων (σ. 639-646) γίνεται μία κατα κατηγο¬ 

ρίας ταξινόμησις καΐ άναγραφή χών λέξεων τοΰ κειμένου μετά τού άντιστοί- 

χου άριθμού, ώστε παρέχεται εις τόν άναγνώστην άμέσως εΙκών τού συγκρο¬ 

τήματος τών συγγενών λέξεων. Καταγράφονται δηλ. δμοΰ α1 λέξεις αί δηλου- 

σαι, άνεμον θάλασσαν, παραλίαν, λιμένα, δ'ργανα ναυτικά κ.λ-π, ΚαΙ ο πίναξ 

οΰτος καθιστφ τό βιβλίον λίαν ευχρηστον. 

Τέλος εις τόν Πίνακα τών λέξεων (σ. 647-752) καταχωρίζονται αλφα- 

βητικώς αΐ ?^ξεις καί κατά εθνικότητας (Λατινικαί, Ρωμανικαί, Έλληνικαι, 

Τουρκικαί κ.λ.π. ). Είς τάς Ρωμανικά; λέξεις σημειώνεται εντός παρενθεσεως 

και ή επί μέρους γλώσσα είς ήν ο δρος άπαντα (δηλ. Ισπανική, Ιταλική. 

Καταλανική, Βενετική κ.λ.π.). Διά τάς ?^ξεις τής Αραβικής γίνεται 

τοΰ Λατινικού αλφαβήτου και παρατίθεται επίσης εντός παρενθέσεως ή επί 

μέρους γλώσσα ( οιον Μαρόκκου, Μάλτας, Αίγύπτου, Αλγερίας κ.λ.^π). Τέλος 

διά τάς Τουρκικάς υπάρχει διπλούς πιναξ, εις μέ τό Λατινικόν αλφαβήταν 

και ετερος μέ τό Αραβικόν. 
Οι συγγραφείς τοΰ παρόντος έργου, τό οποίον εΐναι προϊόν μακροχρο* 

νίου και κοπιώδους εργασίας, κωδικοποιοϋσι τρόπον τινά τά συμπεράσματα 

τών προηγουμένων σχετικών μελετών των ώς και τά τών άλλων έπΙ παρο¬ 

μοίων θεμάτων ερευνητών καί ούτω παρέχουσιν έν Ιστορικόν Λεξικόν ναυ¬ 

τικών δρων τής Μεσογείου μέ ποικιλίαν τύπων, σημασιών καί μέ χρονολογι¬ 

κόν ώς έγγιστα προσδιορισμόν αυτών. 
Άπό Ελληνικής πλευράς νομίζομεν δτι μία λεπτομερέστερα έρευνα τών 
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πηγών παι^βοηθημάτων θά επλοΰτιζε περισσότερον την εργασίαν ταΰτην. 

^Ασχετω^ς ^ όμως προς αυτό, ή μέθοδος έρεΰνης, 0 πλούτος των τύπων των 

ορών, αι επ αυτών παρατηρήσεις τών συγγραφέων και ή πλούσια μή ελλη- 

νιχή βιβλιογραφία καθιστούν τό βιβλίον τούτο θεμελιώδες και μοναδικόν εϊς 
το είδος του. 

ΔΙΚΑΙΟΣ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ 

Μελέτιος Πηγας, Χρυαοπηγή. Ευαγγελικής διδασκαλίας περίοδος 

Ανέκδοτοι λόγοι γραμμένοι στά 1586- 1587 καί Εκφωνημένοι ατδ ναό 

τής Χρυαοπηγής καΐ Παμμακάριστου Κωνσταντινουπόλεως (κατά τον 

’Λ&ηναϊκδν κώδικα). ^Αναστύλωσε [δία] Γ. Βαλέ τα ς. ^Εκδόσεις 
Πηγή *Ορι?. Βιβλίου. 1958, ’Αϋ·ήναι. 

Σχ. δον, σσ. 440. 

^ Τό νέον τοΰτο §ργον τοϋ άκαταπονήτου Ιργάτου τών νεοελληνικών γραμ¬ 

μάτων κ. Γ. Βαλέτα περιλαμβάνει μερικήν και ένιαχοΰ αποσπασματικήν εκδο- 

σιν των Εκκλησιαστικών ομιλιών τον επιφανούς Κρητός λογίου καΐ πατριάρ- 

κου Α?.8ξανδρείας Μελετίου Πηγά (1549 - 1601) κατά τόν άθηναϊκόν κώδικα, 

ήτοι τό υπ άριθ, 27 χειρόγραφον του Θεολογικοΰ Σπουδαστηρίου του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Τής Ικδόσεως του κειμένου (σ. 49-400) προτάσ¬ 

σονται πρόλογος καΐ Ικτενής είσαγωγή, επιτάσσονται δέ σημειώσεις περί τών 

κωδί^ν, πίναΙ κυρίων δνομάτων, γλωσσάριον καΐ γραμματικαί παρατηρήσεις. 

Προ δλίγων Ετών ^σχομεν τήν εύκαιρίαν, εϊς μελέτημα ΰπό τόν τίτλον 
Ουπ αριΑ 1254 παρισινός Ελληνικός κωδιξ και ή χειρόγραφος παρά- 

δοσις των όμιλιών τον Μελετίου Πήγα ^ {<,’■Επεxτ^^\ς τοϋ Μεσαιωνικού 

Αρχείου» τής^ Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 3 (1951), σ. 3-26), νά διαλά- 

βωμεν περί των πέντε γνωστών εις ημάς κωδίκων τών όμιλιών τού Πηγά 

ήτοι τού παρισινού {ΡαΗ8. ςν. 1254, τού όποιου καΐ παρέσχοαεν λεπτομερή 

π^ιγραφην), τού της Χα'λκης (Θεολογ. Σχολής 46), τού Αλεξανδρινού 

ατρ^ιαρχ. 3^-Τ^ΚΑ ), τού τού εν Κωνσταντινουπόλει 'Αγιοταφικού Μετο¬ 

χιού (άριθ. 254) καΐ τού ανωτέρω άθηναϊκού, νά παραθέσωμεν συγκριτικόν 

πίνακα αντιστο^ιχίας τών όμιλιών τών κωδίκων τούτων καΐ νά προβώμεν εις 

μιαν πρωτην άξιολόγησιν τής χειρογράφου παραδόσεως, μέ τήν ελπίδα δτι 

την προεργασίαν ήμών ταύτην θά ήξιοποίει εύμεθόδως δ μέλλων κριτικός 
αυτών έκδοτης. Έκ τών πέντε ώς άνω κωδίκων 0 αθηναϊκός είχε κινήσει 

ε^ι ε^ρίτερον τό ενδιαφέρον τού σημερινού Εκδότου. Τόν κώδικα τούτον, 

ανεπιγραφον οντα, είχε τό πρώτον καταστήσει γνωστόν ό ευρών και δωρή- 
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σας αυτόν εις τό Θεολογικόν Σπουδαστήριον αείμνηστος καθηγητής Κ ω ν σ τ. 

Δυοβουνιώτης διά μελετήματός του εν «Άναπλάσει», τόμ. 48 (1935), 

σ. 174-177 υπό τόν τίτλον <(■ Μελετίου ίερομονάχου δμιλίαι εις τάς ευαγ¬ 

γελικός περικοπάς», περιέγραψε δ’ έπειτα λεπτομερώς ό *Α. Φυτράκης 

(Κατάλ.ογος τών χειρογράφων τού θεολογικοΰ Σπουδαστηρίου Πανεπιστη¬ 

μίου Α'&ηνών, εν Αθηναις 1937, σ. 48-55), οστις καί ΰπεσημείωσεν 

(αυτόθι, σ. 48, σημ. 1) δτι ό καθηγ. Δυοβουνιώτης ειχεν εν τφ μεταξύ, 

ώς τώ άνεκοίνωσε, « καταλήξει εις τό συμπέρασμα δτι ενταύθα πρόκειται 

περί ομιλιών τού Μελετίου Πηγά». *Αλλά τό ξήτημα τής πατρότητας τών 

όμιλιών τού κωδικός έξήτασε μετά ταύτα αυτός δ Βαλέτας εις άρθρον του 
υπό τόν τίτλον « Τά ρητορικά προοίμια τοϋ Πήγα » ( « Νέα Εστία », τόμ. 36 

(1944), σ. 769-771 ), ένθα καΐ παρέσχε τήν διαβεβαίωσιν δτι αυτός πρώ¬ 

τος είχεν ανακοινώσει εις τον εν τφ μεταξύ θανόντα Δυοβουνιώτην δτι αί 

ομιλιαι είναι τού Πηγά. Ίήν διαβεβαίωσιν ταύτην ήμείς ούτε ήθελήσαμεν 

(βλ. σ. 22 τής ήμετέρας με?ιέτης ) ούτε θέλομεν νά θέσωμεν εν άμφιβόλφ 

καί άπορούμεν διατί δ Βαλέτας Ιν τφ κρινομένφ βιβλίφ του (σ. 12, σημ.*) 

αισθάνεται τήν ανάγκην ν* άποκρούση διεξοδικώς κατηγορίαν μή άποδοθεϊ- 

σαν είς αυτόν, Επικαλούμενος τήν μαρτυρίαν καί Ιτέρου άειμνήστου καθηγη* 

τού, τού Γρ. Παπαμιχαήλ. Τούναντίον άνεγνωρίσαμεν δτι ή είς τόν Πήγαν 

άπόδοσις τών όμιλιών είναι Επιτυχής καί Επηληθεύσαμεν μάλιστα τήν επί 

άνεπαρκών ενδείξεων μόνον στηριχθεΐσαν είκασίαν ταύτην διά τής μόνης 

άσφαλούς βασανου, ήτοι διά τής παραβολής τών Εν τφ άθηναΐκφ κώδικι 

όμιλιών προς τάς τών τεσσάρων άλλων κωδίκων, οίχινες άποδεδειγμένως 

περιέχουν δμιλίας τού Πηγά. Τήν ύπαρξιν τών κωδίκων τούτων ήγνόει τότε 

προφανώς δ Βαλέτας καΐ τοΰτο εξηγεί, ώς εγράψαμεν (σ. 22, σημ. 5 τής Εργα¬ 

σίας μας), διατί, δια τής αποδόσεως τού αθηναϊκού κωδικός είς τόν Πηγάν, 

ενομισε και υπεστηριξεν οτι αυτός πρώτος άπεκάλυψε τό ομιλητικόν τούτου 

έργον. Διά τόν αυτόν λόγον επανέλαβε ρητώς καί βραδύτερον, γράφων 
περί Πηγά εν τή «.Ανθολογία τής Δημοτικής Πεζογραφίας», τόμ. Α', 

Αθήνα 1947, σ. 593-594, οτι «οι λογοι του ήταν χαμένοι, τελευταία 

δμως αναγνωρίστηκε ένας κιόδικας τού Θεολογικοΰ Σπουδαστηρίου Αθηνών 

(αριθ, 27)», και οτι, όταν εκδωση εκ τών λόγων τούτων τήν εκλογήν τήν 

οποίαν ετοιμάζει, «τότε θα φανεί τί λιοντάρι είχε καταχωνιασμένο τόσα 

και τόσα χρονιά ό λογιωτατισμός και κινδύνεψε νά τό φάει, γιατί μόνο 

σ αυτό το ανώνυμο κακό αντίγραφο μάς σώθηκε από τύχη, καί νά τό χρω¬ 

στούμε χάρη στην ανωνυμία του ! ». Είναι λοιπόν καί πάλιν απορίας άξιον 

πώς ό Βαλέτας, παραλαμβάνων εν τφ κρινομένφ έργφ του (σ. 401-414) εκ 

τής προειρημένης ημετερας εργασίας τά κατά τούς λοιπούς κώδικας τών 

όμιλιών τού Πηγά, προσπαθεί μετ’ επιμονής (σ. 10-11 καί 403-404) νά 

πείσχ) οτι, μολονοτι δεν Εμνημόνευσε τούτους ούτε εν τή « “Ανθολογία» του 
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τφ 1947, τους εγνωριζεν εν τουτοις καί οτι αδίκως τον παρεστήσαμεν ως 

αγνοοΰντα αυτους! Αλλ αι, ανωτέρω περικοπαΐ των εκεί νοκφομένων του 

είναι σαφείς και δεν επιδέχονται άλλην ερμηνείαν. Είναι έξ αίιλου προφανές 

οτι μόνον αν τούς ήγνόει — ώς επιστεύσαμεν καί έξακολουθοϋμεν, προς Ιδι- 

κον του οφελος, να πιστευωμεν τότε καί μόνον αποκτφ δικαιολογίαν τό 

υπ αυτού τότε εξαγγελΟεν οτι αυτός απεκαλυψε τάς ήφανισμένας ομιλίας τού 

Πήγα, ενφ, αν αντιθέτως δεχθώμεν δτι τούς εγνωριζεν, ως βέβαιοί σήμερον, 

τότε διατρέχει τον κίνδυνον νά κατηγορηθη δτι, διά νά έξάρη τον επιτυχή 

ταυτισμόν του υπέρ τό δέον, παρουσίασεν από σκοπού κείμενα από πολλοΰ 

καί πολλαχόΟεν γνωστά ως άγνωστα καί ήφανισμένα από τόν άθφον εν προ- 

κειμένφ λογιωτατισμόν. 

Αλλ ανεξαρτήτως τού άν εγνωριζεν ή μή τότε 0 Βαλέτας καί τούς 

άλλους ύφ’ ήμων καταγραφέντας κώδικας των δμιλιών τού Πηγά, εν κατέ* 

στη προφανές απο τής δημοσιεύσεως τής περί τούτων ήμετέρας εργασίας, 

ότι πάσα κριτική Ικδοσις των ομιλιών τούτων ήτο άπαραίτητον νά στηριχΟή 

έπι τού συνολου τής χειρογράφου παραδόσεως, ήτοι ΙπΙ πάντων των γνω* 

στών κωδίκων, οϊτινες άλληλοσυμπληρούνται καί άλληλοδιαφωτίζονται. Είναι 

δυστύχημα δτι δ Βαλέτας, μολονότι φαίνεται Ινιαχού έ'χων συναίσΟησιν τής 

μεθοδικής ταύτης επιταγής (βλ. πρόλογόν του σ. 7 καί 9, ώς καί τάς σ. 41 

καί 414), προέκρινεν έν τούτοις τήν ήσσονα προσπάθειαν, άρκεσθείς είς 

τήν χρησιμοποίησιν μόνου τού εις αύτόν προχείρου αθηναϊκού κωδικός. 

Αλλ θ κώδιξ οΰτος ούδέ κδν πλεονεκτεί Ιν γένει έναντι των άλλων σωζομέ- 

νων^ Διότι ούτε αύτόγραφος τού συγγραφέως είναι, ώς είναι δ αλεξανδρινός 

(η εν σ. 406 υπόθεσις τού έκδοτου, καθ" ήν 0 εκ των δύο άνηγραφέων 

γράψας τά πρώτα 27 φύλλα είναι ϊσως αύτός δ Πηγάς, είναι άστήρικτος, 

ως προδίδει και ή εν σ, 13 φωτοτυπία τού φ. 9^), ούτε σύγχρονος καΐ Ικ 

τού περιβάλ?ιοντος τού συγγραφέως προερχόμενος, οιος δ και θαυμασίως 

καλλιγραφημένος παρισινός, άλλα τουναντίον φέρεται γεγραμμένος, σχεδόν 

άπ άκρου εϊς ακρον (φ. 27-613) υπό μεταγενεστέρου αμαθούς άνηγρα- 

φεως, οστις, καί κατ αυτόν τόν εκδότην (σ. 401), είναι « μισογράμματος 

[δίο], ανορθόγραφος, κακογράφος..,, ακάτεχος από ευαγγελικά χωρία, δια¬ 

βάζει δύσκολα, δεν προσέχει, πέφτει σέ ασυγχώρητα λάθη... » κλπ., διά τούτο 

δέ ο κώδιξ, ως δμολογεϊ πάλιν δ εκδότης {σ. 413), «από τήν πλευρά τής 

καλής παράδοσης τού κειμένου υστερεί ». 'Έν μόνον — σημαντικόν βεβαίως — 

πλεονέκτημα έφαίνετο διατηρών μέχρι τούδε έναντι τών λοιπών δ αθηναϊκός 

κώδιξ, δτι ήτο πολύ πληρέστερος, διότι, ενφ δύο μόνας δμιλίας σωζομένας 

εις άλλους κώδικας παραλείπει (καί ούχί μίαν, ώς γράφει δ Βαλέτας, σ. 405), 

περιλαμβάνει άντιθέτως (φ. 361-613) 38 δλας μοναδικάς δμιλίας (τάς κατά 

την έν σ. 409-411 ιδιαιτέραν καταγραφήν αυτών υπό Βαλέτα ΰπ* άριθ. 

α'-λη', κατά δέ τόν κατάλογον Φυτράκη υπ’ άριθ. 31-67). Καί αν μέντας 
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μοναδικάς ταύτας δμιλίας Ιξέδιδεν, έν δλφ ή έν μέρει, δ Βαλέτας, τότε 

βεβαίως θά είχεν έπιτε?^σει χρήσιμον καί άναγκαΐον έ'ργον. Ούτος δμως δχι 

μόνον ουδεμίαν έξ αυτών περιέλαβεν εις τήν έ'κδοσίν του (δύο τούτων, αΐ 

ύπ* άριθ. ις·' καί ιζ', έχουν ήδη έκδοθή [υπό Κ. Κούρκουλα] έν « Άνα- 

πλάσει» 1954, φ. 22 καί 23, Όκτωβρίου καί Νοεμβρίου, σ. 318-319 καί 

334-335, άλλα τούτο διέλαθε τόν Βαλέταν), άλλα και αυτήν τήν πατρότητα 

των εθεσεν έν άμφιβόλφ! Ούτω παρετήοησε περί τών λόγων τούτων έν 

ά?Δοις και τά έξης (σ. 406-407): « Οί περισσότεροι είναι μικροί. Μοιά¬ 

ζουν μέ περιλήψεις λόγων. "Αλλοι είναι προοίμια, εισαγωγές ?ωγων. Δεν 

έχουν καμμιάν δμοιότητα μέ τούς Πολίτικους λόγους μέ τά αρχαϊκά προοί¬ 

μια... Έδώ δέν υπάρχει κανένα άπ’ τά βασικά γνωρίσματα τών λόγων τού 

Πήγα... Ού'τε ή Πόλη, ούτε «ώ άνδρες άδελφοί», ούτε σοφία, ούτε ρητά, 

ούτε άρχαιότητα, ούτε κρητικισμοί..., ούτε Μελέτιος ν* αύτοσυσταίνεται μέ 

τ* όνομά του... ούτε οί μύδροι καί οί κεραυνοί ενάντια στους κακούς ποιμέ¬ 

νες, ενάντια στις κοινωνικές πληγές καί προλήψεις. Τίποτ* απ’ αυτά. Μόνο 

διδασκαλία απλή, ήρεμη, ατάραχη»· Δυστυχώς τό ΰπ’ αύτού διά πρώτην 

φοράν τιθέμενον ζήτημα γνησιότητας τούτο τών άνωτέρω μοναδικών δμιλιών 

δεν ήδυνήθη, ώς δμολογεϊ, νά Ιπιλύση δ Βαλέτας, διό καί κατέγραψεν Ιδιαι¬ 

τέρως αύτάς ώς «άνεξακςιβώτους». Ασφαλώς θά παραστή ανάγκη μεθοδι- 

κωτέρας Ι| ΰπαρχής Ιξετάσεως τού κώδικος πρός συναγωγήν βεβαιοτέρων 

συμπερασμάτων, διότι δ έκδόχης αλλαχού μέν (σ. 8 ) γράφει περί τών λόγων 

τούτων: «έφτασα περίπου στή βεβαιότητα δτι δέν είναι γραμμένοι άπό τόν 

Πηγά», άλλαχού δέ (σ. 40), άντιφάσκων πρός εαυτόν, γράφει δτι οί λόγοι 

οΰτοι «καί άν τελικά άποδειχτούν δικοί του (κι αΰτό είναι τό πιθανώτερο, 

παρ’ δλη τήν άπόστασή τους άπ* τούς άλλους), όμως δέν έχουν εκφωνηθή 

στήν Πό?νη ». Όπωσδήποτε, δ εκ τής έκδόσεως — δεδικαιολογημένος ή μή— 

αποκλεισμός τών ομιλιών τούτων αίρει καί τόν μοναδικόν λόγον, δι’ δν θά 

ήδύνατο νά συγχωρηθή ή προτίμησις καί μεμονωμένη έκδοσις τού αθηναϊ¬ 

κού κώδικος. 

"Ιδωμεν δμως νυν άν έστω καί τού αθηναϊκού τούτου κώδικος ή έκδο- 

σις άνταποκρίνεται εις τάς έπιστημονικάς απαιτήσεις. Δυστυχώς, μέ δσην 

επιείκειαν καί άν θελήσωμεν νά κρίνωμεν ταύτην, ή άπάντησις δέν δύναται 

παρά νά είναι αρνητική. Κατωτέρω θά σημειώσωμεν τάς κυριωτέρας μόνον 

ελλείψεις αυτής καί ολίγα μόνον έκ τών πολλών σφαλμάτων. 

Πρώτη έλλειψις τής έκδόσεως είναι δτι δέν είναι πλήρης. Έκ τών έν 

τφ κώδικι 68 δμιλιών έκδίδονται μόνον αί πρώται 30, διότι, ώς έλέχθη ήδη, 

αΐ τελευταϊαι 38 ήγειραν εις τόν εκδότην αμφιβολίας περί τήν πατρότητά 

των καί δέν περιελήφθησαν διά τούτο εις τήν έκδοσιν (έξαιρέσει πέντε ολιγό¬ 

στιχων ίποΐρΐί;, άτινα παρετέθησαν ώς δείγματα Ιν σ. 412 - 413 ).Άλλα και εκ 

τών τριάκοντα έκδιδομένων μόναι αί 16,ήτοι αί Α'·ΙΓ (σ.49-292) και αί 
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ΚΕ (5Ϊ3), Κ'χ καΙ ΚΖ (σ. 351-396 ) παρέχονται ακέραιοι, αι δέ λοιπαΐ 

14. ητοιαι ΙΔ'-ΚΕ' (σ. 293 - 348 ) καΐ αί ΚΗ'(396-398) και Λ' (σ. 406) 

αποσπασματικώς. Ό λόγος της αυθαιρέτου ταΰτης περικοπής δέν εξηγείται. 

Δεύτερον μειονέκτημα της εκδόσεως είναι ή άνευ οΐασδήποτε τάξεως 

παραθεσις των ομιλιών. Διότι ούτε η εν τφ κώδικι σειρά τούτων ετηοήθη, 

οΰτε καί άλλη τις, ώς ομολογεί αυτός ό εκδότης, γραφών έν σ. 401: « "Ολοι 

οί λόγοι και τ αποσπάσματα του τόμου αΰτοΰ είναι παρμένα κατ’ εκλογήν 

(χωρίς νά κρατηθή καμμιά σειρά οΰτε του κώδικα, οΰτε του Κυριακοδρο¬ 

μίου ) ». Ή δήλωσις αΰτη δέν δΰναται βεβαίως ν’ άποτελέση και δικαιολο¬ 

γίαν τής αταξίας. Άλλα και ή μόνη γινόμενη διάκρισις των ομιλιών εις 

γεγραμμένας τό μέν « από μισογράμματο άντιγραφέα» ( Α'· ΚΕ'), τό δέ 

«από λόγιο άντιγραφέα» {ΚΕ'<1)Ϊ5)-Λ') είναι άστοχος, διότι είναι ολως 
εξωτερική. Σημειωτεον θτι ουδαμοΰ παρά τό εκδιδόμενον κείμενον σημειοΰν- 

ται και τά αντίστοιχα φΰλλα του κωδικός, μόνον δε Ιν τή Ιν σ. 407-411 

καταγραφή και Ιν τφ πίνακι περιεχομένων σημειοΰται τό πρώτον ή καΐ τό 
τελευταΐον φΰλλον Ικάστης δμιλίας. 

Τρίτον τής Ικδόσεως μειονέκτημα είναι ή παντελής έλλειψις κριτικού 

Υπομνήματος. Τά εν τελεί ( σ. 437 ) φερόμενα ώς « Διορθωτικά » είναι άπλώς 

διορθώσεις δλίγων μόνον Ικ των πολυαρίθμων τυπογραφικών παροραμάτων 

τής Ικδόσεως, μόνον δε τέσσαρα ή πέντε Ιξ αυτών φαίνονται άπόπειραι Ικ 

των Υστερων διορθωσεως τοΰ κειμένου, καΐ αΥται οΥχΙ πάντοτε Ιπιτυχεϊς 

(ουτω τό εν σ. 218, § 21, στ. 10 ψίονιάζει έ'χει καλώς, ώς διαλεκτικός κρη- 

τικός τόπος καί δεν πρέπει νά διορθωθή εις φωνάζει). 

Ο Ικδότης γράφει ( σ. 8 καΐ 401) ότι συνήντησε μεγάλας δυσκολίας περί 

την αποκαταστασιν τοΰ κείμενου, ενεκα τών πολλών σφαλμάτων τοΰ χειρο¬ 

γράφου καί προσθέτει (σ. 8 ): « Προσπάθησα νά σταθώ 0σο μπορούσα πιο 

κοντά στο αθηναϊκό χειρόγραφο, νά δώσω τά κείμενά του μέ άπόλυτη ακρί¬ 

βεια και προσήλωση στή γραφή του, κάνοντας διορθώσεις μόνο όπου παρου¬ 

σιαζόταν ολοφάνερα λάθη ». Τά λάθη ταΰτα, γράφει (σ. 411), τά διώρθωσε 

σιωπηρώς, δηλαδή χωρίς νά παράθεση κριτικόν Υπόμνημα. «Άν έβαζα 

λεπτομερειακό κριτικό υπόμνημα — γράφει εν σ. 8 — θά χρειαζόταν πολλές 

σελίδες και ή έκδοση θά έπαιρνε μεγάλη έκταση ». Αλλά τοιουτοτρόπως, 

χάριν τής εξοικονομήσεως τών σελίδων τούτων (και κυρίως τοΰ άναλόγου 
μόχθου!), τό κείμενον εμφανίζεται τελείως άναξιόπιστον. Διότι ό αναγνώ¬ 

στης δεν δυναται να γνωριζη δι ουδεμιαν λεξιν ή τύπον αυιοΰ άν παραδίδε- 

ται οΰτω υπό τοΰ κωδικός ή άν οφείλεται εις διόρθωσιν (ή καί εις σφάλμα) 

τοΰ εκδότου, άρα ουδέ νά κρίνη τό εΰστοχον ή μή τών διορθώσεων τούτων. 

Τό κείμενον τοΰτο θά είναι επίσης άχρηστον και εις τον μέλλοντα κριτικόν 

εκδότην τών ομιλιών επι τή βάσει πάντων τών κωδίκων, διότι δέν θά τον 
άπαλλάξη τής αναδρομής εις τον αθηναϊκόν κώδικα. 
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"Ενεκα τής ελλείψεως ταΰτης κριτικού Υπομνήματος, ό μόνος τρόπος, 

δι’ ου δυνάμεθα νά ελέγξωμεν τό ποιόν τής επι τοΰ κειμένου φιλολογικής 

εργασίας τοΰ εκδότου, είναι ή άντιβολή τών εν σ. 13 -16 παρατιθέμενων Υπό 

τοΰτου τεσσάρων πανομοιότυπων τών φύλλων 14« (γράφε: 9“), 335“-335 β 

και 352® τοΰ κωδικός προς τό εν σ. 351*353, 231-232 και 340 άντιστοί- 

χως εκδεδομένον κείμενον. Έπιχειρήσαντες τήν άντιβολήν ταΰτην, ώδηγήθη- 

μεν δυστυχώς εις θλιβεράς διαπιστώσεις: Ένφ μίανκαί μόνον επιτυχή διόρ- 

θωσιν (τήν Ιν σ. 231, στ. 23 παρακλήσεσιν αντί παρακαλεσοσιν τοΰ κώδι¬ 

κας) καί μίαν όρθήν συμπ?ι,ήρωσιν (τήν αυτόθι στ. 7 ο,νήρ, ευχερή άλλως τε 

ως άνήκουσαν εις ευαγγελικόν “χωρίον) παρετηρήσαμεν, άντιθέτως συνηντή- 

σαμεν μέγα πλήθος σοβαρών σφαλμάτων περί τήν άνάγνωσιν (μολονότι τό 

χ,ειρόγραφον είναι λίαν εΰανάγνωστον) καί τήν αποκαταστασιν τοΰ κειμένου. 

Καταγράφομεν ταΰτα κατά σειράν. 

α) “Έκδ. του φ. 9α ( καΐ ούχΙ 14® , βλ. τό έν σ. 13 πανομοιότυπον, ένθα ό 
άριθμός 9 τοΰ φύλλου είναι εύδιάκριτος) Ιν σ. 351 -353 : —σ. 351, στ. 3 (Ικ τών 
κάτο)) άχολον&ει μ ο ν ( έ χώδιξ : 6.κολονϋ·ει μο ί)’ —σ, 352, στ. 16 · 16 ιο Ιερόν επαγ¬ 

γελίαν { ό κώδιξ \ εΐ ς το Ι. εν. )' — στ. 17 εγραψεν (δ κώδιξ: έγραψε)' αΰτόθι εύρή- 

χαμεν εις (δ κώδι|: ενρήχαμεν Ίηαονν’ δ Ικδότης παρονίγνωσβ τήν κοινήν βρα¬ 

χυγραφίαν ’1ν)’ — στ. 18 και ό μα^ητης είς αύτό λέγει {6 κώδιξ: χαΐ 6 Να· 

&(αν αη λ) έ ρωτ^ λβ. !)· σύτόθι Ικ Ναζαρέτ (δ κώδιξ : έχ ^νο^αρΙτ δύ ν {ατ α ι) )· 

— στ. 21 ό λόγος τον Φ ιλίηηον (δ κώδιξ : ό λόγος τον Ιωάνναν" δ Ικδότης, 
Ιπειδή προηγουμένως φέρεται ό Φίλιππος δμιλών, διώρθωσεν άτόπως είς Φιλέππον, 

μή Ιννοήσας δτι ώς λόγος τοΰ 'Ιωάνναν νοείται ύπό τοΰ Πήγα τό κατά Ίωάννην 
Εύαγγέλιον, Ιξ οΰ ή προκειμένη γνωστότατη περικοπή 1 )’ — στ. 22 τον βν&ον έχει- 

νη ς (ο κώδιξ: ϊά>· βν^όν έχει ν ο ν )· — στ. 2δ - 26 νά Ιβγη ( δ κώδιξ : <51 ά νά εϋγΐ})' 

— στ. 26 τό * εΰρηχα » τοϋ ΦιλΙπηον (δ κώδιξ: γο ενρεμα τον Φιλίίίπον, ήτοι ή ΰπό 
τοΰ Ίησοΰ εδρεσις τοΰ Φ. καί δχι ή υπό Φ. άναφώνησις « εύρηκα! », ώς παρενόησεν 
δ εκδότης I )* — σ. 353, στ. 5 {δσονς δ'εωρεΐιε εδώ εΙς την) άκρόπολιν τοϋ ϋ·είον 

λόγον (ό κώδιξ: {δσονς... εις την) άκρόααιν τοΰ δείον τούτον λόγον), 

β ) "Εκδ. τοΰ φ. 335“ - 335β ( βλ. πσνομοιότ. σ. 14 -15 ) έν σ. 231 - 232 : — σ. 

231, στ. 4 τον Λουκά (δ κώδιξ: Λονκά)·—στ. 5 ζ' Δονκα (δ κώδιξ: Λουκά ζ')" 

— στ. 6 Ευαγγελίαν (δ κώδιξ : Εύαγγέλιον τοϋ κατά Λ ο ν κ ά ν )’ — στ. 15 ταραττόν· 

των (δ κώδιξ: ταραττόντων και χειμαζόντων). — στ. 16 χηρεύσασα (δ κώδιξ: 

χηρενουσα)" — στ. 17-19 τοΓς προαιρονμέν ο ι ς {6 κώδιξ : τ ο ύ ς προαιρονμέν ο ν ς)’ 

— στ. 19 δν και (δ κώδιξ: ός υιόν τδ χωρίον δεΐται άποκαταστάσεως)'—στ. 21 

ετροσήκει (δ κώδιξ παραλείπει τήν λεξιν, ής ή προσθήκη δέν είναι αναγκαία)· —στ. 
22 αμαρτίαν (δ κώδιξ : σωτηρίαν ! )· —στ. 26 τοΰ&’ (κατά τον κώδικα : ταΰθ’)· — 

στ. 29 πρώτον επαινώ (δ κώδιξ: πρώτον μέν επαινώ)" —σ. 232, στ. 2 ψόγον (δ κώ- 

διξ : ψέγους )· — στ. 3 την ενλάβειαν (ό κώδιξ : την ενλάβειαν την έχετε)" — στ. 12 

οντος (δ κώδιξ: αΰιο?). 

γ) "Έκδ. τοΰ φ. 352“ { βλ. πανομοιότ. σ. 16 ) έν σ. 340 : — στ. 11 πρέπει ( 6 κώ¬ 

διξ : πρέπει και εις ν μ α ς )' — στ. 14 ανντρίψει (δ κώδιξ: ατρέψονοιν' ή διόρθω· 

σις τοΰ νοσοΰντος χωρίου ανεπιτυχής· διορθωτέον στερέψονσιν)' — στ. 15 και νοερόν 

(δ κώδιξ: και άπό τον νοερόν). 
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Ή ·θλιβερά αΰτη συγκομιδή τοσοΰτων καΐ τοιουτων σφαλμάτων, σταχυο* 

λογηθέντων έκ τεσσάρων και μόνον τυχαίων σελίδων τής εκδόσεως, εΰλόγως 

αναγκάζει έκαστον να διερωτάται δπόσα και όποια ·θά συνε?^γοντο, δν ό 

έλεγχος ήτο δυνατόν ή σκόπιμον νά επεκταΟή και εις τάς λοιπάς ύπερτοιακο· 

σίας σελίδας του εκδιδομένου κείμενου. Και μόνα δμως τά ανωτέρω φρονοΰ* 

μεν δ'τι άρκοΰν διά νά μορφώση τις ιδέαν τής προχειρότητος καΐ τής άνεπι* 

στασίας τής εκδόσεως. 

°Άς παρατηρηθή προσέτι δτι ουδεμία παραπομπή εις τά συχνάκις εντός 

του σώματος των ομιλιών μνημονευόμενα χωρία τής Γραφής προσετέθη υπό 

του εκδότου, μολονότι ουτος γράφει (σ. 8) δτι ήλεγξε ταυτα τή βοηθείςι καΐ 

ειδικού δεολόγου, και ουτω δεν δά του ήτο δΰσκολον νά σημειώσω αυτά. 

Αλλά καΐ σχολίων στερείται παντελώς ή εκδοσις (τά έν σ. 401-414 φερό- 

μενα ώς « Κριτικά έρμηνευτικά σχόλια » ή — κατά τόν §πίτιτ?νθν — « Κριτικά 

υπομνήματα» δεν είναι κατ* άλήδειαν ή πληροφορίαι περί τών διαφόρων 

κωδίκων). Έν τοΰτοις πολλά σημεία τών όμιλιών είχον προφανώς άνάγκην 

ιστορικών ή φιλολογικών Ιπεξηγήσεων, χρήσιμος δέ δά είχεν άποβή καΐ ή 

συναγωγή τών διά τών όμιλιών παρεχομένων {εύαρίδμων άλλως τε) ιστορι¬ 

κών πληροφοριών περί του συγγραφέως καΐ τών προσώπων καΐ πραγμάτων 

τής Ιποχής του (πρβλ. τήν άνάλογον ήμετέραν Ιργασίαν περί τών όμιλιών 

του Νεκταρίου *Ιεροσολΰμων είς «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 7 (1953), σ. 

163-193). 

’Ανάλογα μεδοδολογικά σφάλματα παρατηρούνται και εις τό Ιπιτασσό- 

μενον τής εκδόσεως γλωσσάριον, ώς καΐ είς τήν προτασσομένην ταΰτης 

εισαγωγήν. 

Τό γλωσσάριον (σ. 417-435) είναι βεβαίως χρήσιμον, διότι, μολονότι 

περι^,αμβάνει καί πολλάς κοινοτάτας καΐ περιττάς λέξεις (ώς π.χ. ανοίγω, 

απόλανοη, αφανίζω, αψοβα, άωρος, βόδια, γδύνω, γκρεμίζω, έμείς, ερωτώ, 

εσάς, ευρίσκω, '&ηρίον, καν κλπ.), παρέχει είς ήμας είκόνα τής γλώσσης του 

Πηγά, ίδίφ δέ τών ΰπ’ αυτοΰ χρησιμοποιούμενων σπανίων λέξεων και κρη- 

τικών διαλεκτικών τύπων. Δυστυχώς αί πλεϊσται τών λέξεων καταλείπονται 

δλως άνερμήνευτοι καΐ πολλαι ερμηνεύονται ουχι όρδώς (πρβλ. « εύϋ'ηνία του 

λόγου 388 (20) ή ωφέλεια», αντί ή πτωχεία, ή εΰτέλεια' <(.ηλαστραχώνω 

335 (8) βάφομαι υπερβο?νΐκά» αντί επαλείφω κλπ.), πολλάκις δέ, έξ άγνοιας 

τής κρητικής διαλέκτου, τίδενται ώς λήμματα τύποι εσφαλμένοι και δλως 

ανύπαρκτοι, ώς π.χ. ρηματικαί καταλήξεις είς -ουμαι άντί -ομαι (δολώνου- 

μαι, δονλεύονμαι, δύνονμαι, κλέβγουμαι, κολάζονμαι, δρέγονμαι κλπ-) ή 

άλλαι (βοσκιέμαι αντί βόσκομαι, μιμαμαι άντι μιμούμαι κλπ.), τό επίθ. 

βάρος άντι βαρύς, ή άντων. οδένας άντι όδεΐνας κλπ. Ανύπαρκτος είναι 

καΐ ή λ. διάφορον, τό (εν τφ κειμένφ, σ. 68, στ. τελευτ., γραπτέον μεγάλη 

διαφορά καΐ δχι μεγάλα διάφορα), ώς και ή λ. καπίκιν, ήτις δέον νά διορ- 

7 - 3 -1959 

δωβή είς καηίνιν. *Ατόπως δέ εν λ. σκύλος προτεινεται (πρβλ. και σ. 46) 

ή διόρδωσις στύλος διά τό σαφές χωριον τής σ. 333, παρ. 3. Η αλφαβητική 

σειρά εχει σαλευδή δεινώς: αι λ. έκειός - εκείνος φέρονται προ τής λ-^ δον 

Χωμένος ( σ. 421), ή λ. σμίξις μεταξύ τών λ. ολόφωτος και ομολογώ (σ. 

428), ή λ. κακο'&ανατώνω (ήτις διορθωτέα ίσως ζ\ς κακο’&ανατιζω) προ 

τής λ. κάκητα κλπ. 
Έν τή εισαγωγή, τέλος, (σ, 17-48β) εξετάζονται «'Η μορφή καί ή 

ΪΛγογραφία τοΰ Πηγά». Και διά μέν των βιογραφικών (σ. 17-37) δεν 

παρέχεται τι τό νέον, άλλ’ απλώς εκτίθενται, είς επαγωγόν και όντως ζωηρόν 

λογοτεχνικόν ύφος, τά μέχρι τοΰδε περί τοΰ βίου και τής δρασεως τοΰ σπου 

δαίου τούτου άνδρός γνωστά, προτασσόμενης (έν υποσημειώσει τών σ. 11- 

19) και εκτενούς βιβλιογραφίας. Ή βιβλιογραφία αύτη είναι κάπως άμέδο- 

δος και ούχι πλήρης. Ουτω π.χ., ένφ περιλαμβάνει δημοσιεύματα άνάξια 

λόγου, ώς περίληψιν διαλέξεως τοΰ Λ. Καρασμάνη έν Ιφημ- « Βραδυνή » τής 

29-7-1958, παραλείπει τήν μελέτην τοΰ Ν. Β. Τ ω μ αδάκη, Μελέτιος δ 

Πηγάς καΐ ή έζάρτησις τής ^Εκκλησίας Κρήτης έκ τον Πατριαρχείου Άλε~ 

ξανδρείας, Ιν « Τοηΐ6 οοπτηιέπιοΓ&Βί άα ιηϊ11έημΪΓ6 άο 1& ΒίβΗοΙΙιέίΐπβ 

ΡμΙπμΓομΙε ά’ΑΙεχμηάπε », 1953, σ. 37 -46 καΐ τήν πρόσφατον διατρι¬ 

βήν τοΰ Κω νστ. Κ. Κούρκουλα, Ή θεωρία τοΰ κηρύγματος κατά τούς 

χρόνους τής Τουρκοκρατίας, Άδήναι 1957, ενδα (σ. 19-20) και περί 

Πηγά ώς έκκ?.ησιαστικοΰ ρήτορας. Επίσης, Ινφ γράφει (σ. 18-19, σημ.) 

περί τοΰ υπό ιό όνομα τοΰ Πηγά τυπωθέντος ΰπό Νινολάκη έργου κατά 

τής άρχής τοΰ Πάπα οτι « ανήκει στό Ναδαναήλ Χΰχα και τυπώθηκε άπ* τό 

Δημητρακόπουλο, άλλά γιά τό ζήτημα τής πατρότητος χρειάζεται νέα ερευνά », 

βέβαιοι άντιθέτως περαιτέρω (σ. 35) ότι το έργον τοΰτο « περασε για έργο 

τοΰ Ναθαναήλ Χύχα, πού ϊσως νά είναι ένας απλό; άντιγραφέας του, πού 

άλλαξε τούς κρητικισμούς τοΰ Πηγά (καΙ όχι όλους), δέ μπόρεσε όμως ν’ άλ- 

λάξη τό ύφος και τή σκέψη του... "Αν δεν είναι αυτούσιο, είναι οπωσδή¬ 

ποτε παραλλαγμένο έργο τοΰ Πηγά, καΐ ή έρευνα δά τό δείξη». Αλλ ή 

έρευνα αύτη έχει γίνει ήδη ύφ’ ημών είς εργασίαν υπό τόν τίτλον Ναθα¬ 

ναήλ Χίκας ό * Αθηναίος και τά ανέκδοτα ίργα αυτόν (« ΈπετηρΙς του 

Μεσαιωνικού Αρχείου» τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 4 (1952), σ. 

3-48), τήν οποίαν δεν σημειοϊ ενταύθα ό Βαί^έτας, μολονότι εν τελεί τοΰ 

βιβλίου του (σ. 403) παραπέμπει εις αυτήν, ούχί όμως διά τό δήθεν εργον 

τοΰτο τοΰ Πηγά, άλλά διά νά συζητήση άκαίρως περί τοΰ φαινομένου τής 

διγλωσσίας! Τά άκολουθοΰντα πάντως περί τών όμιλιών τοΰ Πηγά (σ. 37 - 

48β), καΐ δή τής γλώσσης, τοΰ περιεχομένου, τοΰ ύφους, τής τεχνικής καΐ 

τής αξίας αυτών έν γένει, παρά τάς άγαπητάς είς τόν συγγραφέα ύπερβολάς 

(πρβλ. τό έν σ. 38 γραφόμενον ότι «από τά χρόνια τοΰ Δημοσθένη κανείς 

ρήτορας δεν άγγιξε τόσο βαθιά τή λαϊκή ψυχή, όσο τήν άγγιξε ό Πηγάς μέ 
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τά δημοπΜα του ϊίηρυγμαχα»), είναι λίαν ενδιαφέροντα, εκτίθενται διά 

πρωτην φοράν και αποτελούν το μοναδικόν πρωτότυπον και άξιοπρόσεκτον 
μέρος του δλου έργου. 

Εν αυμπερασματι, το βιβλιον του Βαλετα είναι μέν έργον μόχ'θου καΐ 

ενθουσιασμού, δι* α είναι άξιος παντός επαίνου ό συγγραφεΰς, άλλα συγχρό¬ 

νως καΐ έργον προχειρότητας και σπουδής, τό όποιον υπό Ικλαϊκευτικήν 

έποψιν δΰναται ϊσως νά είναι χρήσιμον, δλίγιστα όμως προσφέρει υπό έπο- 

ψιν αύστηρώς επιστημονικήν. Θά -^το δέ και περιττόν νά κριθη ενταύθα, αν 

δεν προεβάλλετο μέ επιστημονικόν φαινομενικώς εξοπλισμόν και μέ αξιώσεις 

φιλολογικής έργασίας καΐ άν συγγραφεύς αυτοΰ δεν ήτο ό Γ. Βαλέτας, δ 

φιλολογος και μελετητής, εις του οποίου την θαυμαστήν εργατικότητα, ώς 

και τον ενθουσιασμόν και τό πάθος διά την πρόοδον των νεοελ?ι.ηνικών 

σπουδών όμολογουμένως δφείλομεν τόσα πολλά. Ή παρούσα βιβλιοκρισία 

εγραφη με ειλικρινή θλΐψιν, άλλα καΐ μέ τήν ελπίδα δτι θά συντέλεση ϊσως 

είς τό νά τον πείση πόσον Ιπιστημονικώς έπιζήμιον άποβαίνει καί δι* αυτόν 

καΐ διά τήν έρευναν, δίαν παρασΰρεται εις τοιαυτας Ικδόσεις και θυσιάζη 
τό ποιόν χάριν του ποσοΰ. 

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 

Α') νϋαΐΐβη Ιαητβηί, Ιανίβ γηβννβΐΙΙβιΐΒβ άβ 8αίηί Ρΐβννβ ά'ΑΙτοα 

(/ 837), έάίίέβ, ίταάιχίίβ βΐ οοηχηχβηίέβ ρατ —. 8οΗέίέ ά6$ βοΙΙαηάί- 

8ίβ8, ΒϊΊίχβΙΙβΒ 1956, 8ον^ αελ. 246 (8ιιΒ3ίάία Ηαρίο^ναρΗίβα, 29). 

Β ) νϋαΐίβη ΒαητβηΙ, Ι,α υϋα νβίναοΐαΐα βί Ιβδ τηχταοίβε ροβΙΗχι- 

χηβΒ άβ 8(ΐίηί Ρίεττβ ά’ΑίϊΌΛ. ΤβχΙβ έάϋέ, ΙταάχιίίβΙ οοτηηχβηίέ 

ραν 8οο%έίέ άβ8 ΒοΙΙαηάΐβίββ, ΒτηχβΙΙβ^ 1958, 8ον^ αελ, 186 

(8ηΙ)8χάία ΗαρΐορναρΗίοα, ηο 31). 

Είς άμφότερα τά δημοσιεύματα ταΰτα των Βολλανδιστών δ βαθύς μελε¬ 

τητής τής βυζαντινής καθόλου γραμματείας πατήρ Υΐ!;. Εαυτεπί; εκδίδει τον 

βιον τού οσίου Πέτρου τού εν τή Ατριρα έν Βιθυνίρ, άσχο?^ούμενος συγχρό¬ 

νως καΐ περί τά φιλολογικά τής εκδόσεως τού κειμένου ζητήματα ώς καΐ 

μέ τήν εξέτασιν των έν τοΰτφ ειδήσεων, ιστορικών, εκκλησιαστικών, τοπο¬ 

γραφικών, τού λαϊκού βίου κ.ά. 

Ό δσιος Πέτρος, γεννηθείς τφ 773 εις τήν κώμην Ελαίαν, κειμένην 

παρα τας εκβολας τού Καικου ποταμού, αφιερώθη από παιδικής ηλικίας υπό 
των γονέων του είς τήν Εκκλησίαν. 

Γενόμενος μοναχός, έφυγεν, οδηγηθείς ύπό ονείρου, είς Φρυγίαν δπου 

συναντήσας τον γέροντα Παύλον εγένετο ακόλουθος και μαθητής του- 

Βιβλιοκρισίαι 563 

Οΰτος, ό δσιος Παύλος, έλθών άργότερον μετά τού Πέτρου είς τάς υπώ¬ 

ρειας τού Βιθυνικού Όλυμπου, ίδρυσεν έν τφ εύκτηρίφ τού προφήτου Ζα- 

χαρίου Μονήν εις τήν οποίαν άποθνήσκων άφήκεν ως διάδοχον του, ηγού¬ 

μενον τής αδελφότητος, τον δσιον Πέτρον. 
Τήν πρώιην δεκαετίαν τής έν τή μονή ταυτη επιστασίας του διήλθεν 

οΰτος ήσΰχως, κατόπιν δ'μως υπομένει, αμυνόμενος έν τή Ορθοδοξία, μετά 

τής άδελφότητος τάς διώξεις των εϊκονομάχων, μετακινείται^ δ’ ένεκα τούτων 

είς διαφόρους θέσεις τής περιοχής και είς ερημικά ησυχαστήρια. ^ 

Ταχέως διεδόθη ή φήμη περί αυτού ως έχοντος τό χάρισμα εκ τού Θεού 

τής προγνώσεως τού μέλλοντος, κυρίως δέ τής θεραπε^ίας ασθενών- Ουτω^ εις 

τον έκδιδόμενον ενταύθα βίον του παρουσιάζεται ό δσιος Πέτρος όΰ μόνον 

άγωνιστής ΰπέρ τής προσκυνήσεως τών εικόνων άλλα και θαυματουργός μέ 

πλνήθος θαυμάτων παρ" αυτού έν ζφή και μετά θανατον. 

Τον βίον τούτον τού Όσίου συνέγραψεν ολίγον μετά τον θάνατόν του, 

τφ 837, δ μαθητής αύτού μοναχός Σάβας. 

Είς τό άνωτέρω Α' δημοσίευμα έκδίδεται τό έν λόγφ κείμενον Ικ τοΰ 

μόνου γνωστού μέχρι τοΰ 1956 κωδικός τής Μαρκ. Βιβλιοθήκης. ΕΙς τήν εϊσα- 

γωγήν ( σ. 1 - 61) δ Ε. συζητεΐ λεπτομερώς περί τού συγγράψαντος τον βίον 

μοναχού και άγιογράφου Σάβα ( σ. 9 έξ.), εΐτα ( σ. 18 έξ.) περί τής έπιχ^ιρου- 

μένης ενταύθα εκδόσεως καΐ τών έν τφ κειμένφ διαφόρων χρονολογιών (σ. 

24 Ιξ.). Έν συνεχεί(? παρέχεται Ιν συντόμφ άνάλυσις τών άναφερομένων εν 

τφ βίφ προσώπων και γεγονότων (σ. 29-35), γίνεται λόγος περί τών μονα¬ 

στικών Ιδρυμάτων τών σχετιζομένων προς τον βιογραφουμενον Οσιον 

(Μονή τοΰ προφήτου Ζαχαρίου, τού άγίου Πορφυριου {σ. 35 έξ.), τής Βα· 

λεντίας (σ. 40)). περί τοΰ ασκητικού βίου αύτοΰ εις τό Καλόν Όρος τής 

Λυδίας (σ. 41 εξ.) κλπ., τής λατρείας (σ. 48 εξ.) και τέλος περί τής ΰπαρ- 

χοΰσης είς αυτόν θαυματουργού δυνάμεως, τής θεραπείας εκ δαιμονικής έπη- 

ρείας καΐ άλ?.ων νόσων, τής άναρρΰσεως αιχμαλώτων, άπελευθερώσεως φυλά- 

κισμώνων, άπελάσεως βλαβερών εντόμων καΐ άλλων χαρισμάτων είς αυτόν. 

Ακολουθούν ( σ. 62 - 63 ) δυο τοπογραφικά σχεδιάσματα τής περιοχής τής 

δράσεως τού Όσίου, είτα δέ (σ. 64-225) τό έκδιδόμενον κείμενον μέ μετά- 

φρασιν άντιστοίχως τούτου είς τήν γαλλικήν- 

Εις τό τέλος τού βιβλίου τούτου ( σ. 226 - 246) προστίθενται πίνακες 

τών άξιοσημειώτων γλωσσικών δρων και πραγμάτων είς τό κείμενον (σ. 

226-284), τών κυρίων ονομάτων καΐ τοπωνυμιών (σ. 235-239) ως και 

πίναξ ( σ. 240 - 246) γραμματικός (φωνητικής, τυπικού, συντάξεως κ.ά.). 

Ό έκδιδόμενος βιος, σφζων κείμενον εις αρχαιότητα εκ τών χρόνων τών 

προ τοΰ Μεταφράστου, είναι μεγάλης σπουδαιότητος οΰ μόνον έκ τής σημα¬ 

σίας του διά τήν πληρεστέραν γνώσιν τής μοναστικής πολιτείας είς τήν περί 

τον Βιθυνικόν "Ολυμπον περιοχήν, περί τής οποίας ή ειδική εργασία τοΰ 
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Β. Μδπΐΐιοπ {Ι^ΌΙγιηρε άε ΒίΛγηίε. 8θ3 δπίηίΒ, 508 οοιινβηίδ, 50δ 

5ίί:08. Ραιίδ 1935), άλλ* ετι καΐ εκ των ΰπαρχουσών έν τοΰτφ ειδήσεων, 

άναφερομιένων εις εκκλησιαστικά πράγματα τής περιφερείας ταΰτης άλλα και 

των γειτονικών τής Λυδίας και Φρυγίας (μοναστήρια, επισκοπαί, εκκλησια¬ 

στικοί άρχοντες), προς δέ εις την πολιτικήν ιστορίαν, τό δίκαιον, την τοπο¬ 

γραφίαν, τον λαϊκόν βίον (λαϊκή ιατρική, κοινωνικά έθιμα, ενδυμια κλπ.). 

Όλίγον μετά τήν εμφάνισιν τής εκδόσεως ταΰτης εγένετο γνωστή υπό 

του πατρός Ργ. ΗοΙΗη (Απαΐ. ΒοΙΙ. 75, 1957, σ. 68-69) ή άνακάλυψις 

ύπο του αββά Μ. Ε,ίοΙίΕΓά εις τήν βιβλιοθήκην του Πανεπιστημιίου τής 

Γλασκώβης κωδικός είς τον όποιον περιέχεται επίσης 0 ύπό συζήτησιν βίος, 

συμπληροΰμενος μάλιστα εις τον επίλογον μέ τά μετά τον θάνατον θαύματα 
του Όσίου. 

Έπι τή βάσει του νέου τοΰτου κειμένου τό όποιον άνεγνωρίσθη δτι 

αποτελεί δευτέραν Ικδοσιν του βίου του όσ. Πέτρου ΰπό του αΰτοΰ μονάχου 

2άβα, συμπεπληρωμένην καΐ Ιπηυξημένην μέ τά μετά τον θάνατον θαύματα, 

ό πατήρ Π&ιίΓεηί προβαίνει είς τό ώς άνω δημοσίευμα Β' είς Ιπανεξέτασιν 

του Ικδεδομιένου είς τό Α' δημοσίευμα βίου τοΰτου καί τήν παράθεσιν Ιν· 

ταΰθα, κατόπιν άντιβολής των κειμένων, των διαφερουσών γραφών του κώδ. 

τής Γλασκ., τήν Ιξ όλοκλήρου δ* Ι'κδοσιν των εις τούτον νέων κειμένων, 

ΕΙς τήν προτασσομένην καΐ ενταύθα Ικτενή εισαγωγήν ό συγγρ. αναφέ¬ 

ρει περί του νέου χ/φου καί του Ιν τοΰτφ βίου, δστις είναι ενταύθα Ιλλιπής 

είς τάς παραγρ. 18 · 36 καί 53 ■ 77 ενεκα Ικπτώσεως των σχετικών φΰλλων του 

κώδικος, γραφέντος. κατά τόν Ικδ. (σ. 15), τό πρώτον ήμισυ του 10»^ αΐ. 

Περαιτέρω γίνεται λόγος περί του άντιγρσφέως του βίου (σ. 17) ώς καΐ 

περί του συντάκτου αύτοΰ, δστις ταυτίζεται μέ τόν συγγρ. του βίου του 

Μαρκιανοΰ χ/φου, δηλαδή τόν μοναχόν 2άβαν. Οΰτος κατά τήν γνώμην του 

Π. επεχείρησεν είς τόν δεΰτερον τούτον βίον διόρθωσιν και συμπλήρωσιν 

τής πρώτης βιογραφίας διά τής προσθήκης ιδίρ: εν παραγρ. 87 ■ 115 των 
μετά θάνατον θαυμάτων του Όσίου (σ. 19-26). 

Εις τό Π κεφ. τής εισαγωγής του (σ. 26-35) ό Π. εξετάζων τά τής 

ιστορίας του κειμένου τοΰτου τοποθετεί χρονικώς τήν πρώτην σΰνθεσιν του 

βίου τοΰτου είς τήν περίοδον μεταξύ του 847 - 850 {σ. 28) καΐ παρακολου¬ 

θεί τήν τΰχην του εν ?.όγφ χ/φου από του 17ου αί, εις χείρας του ιατρού 

Ιαοςαβδ άιι Ροϊπθγ εϊς τό Τοιιγ8 (σ. 33-34, 55-65) μέχρι τοϋ 1805, δτε 

τοΰτο εμφανίζεται εις τόν κατάλογον τής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου τής 
Γλασκώβης. 

Εις τό ΙΠ κεφ. (σ. 35*49) εξετάζονται τά ιστορικά στοιχεία εις τόν 

βίον, βιογραφικά καί άλλα, εν συνεχεί(? δέ εις τό κεφ. IV ( σ. 49-54) τά ' 

άφορώντα εις τήν λατρείαν του Όσίου καί τά μετά θάνατον θαύματα αΰτου. 
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Εις δυο εν τελεί παραρτήματα γίνεται λόγος περί του, ως ανωτέρω, ιατρού 

Ιαοςαεδ άα Ροϊγϊογ (σ. 55 - 65) καΐ των τοπωνυμίων Μεσόνησος και Μα- 

λάγινα (σ. 66 - 74). 

ΕΙς τό β' μέοος τοϋ βιβλίου (σ. 75-171) περιλαμβάνεται 0 βίος κατά 

τό κείμενον τοϋ χ/φου τής Γλασκ. Ώς έλέχθη, δ εκδότης καραθέτετ ενταύθα 

μόνον τάς διαφοράς εκ τοΰ κειμένου τοϋ Μαρκ. χ/φου (σ. 76-132) συζη- 

τώνέτι καί διάφορα φιλολογικά ζητήματα εκ τής μείτέτης των δΰο κείμενων, 

εκδίδει δ* ετι εξ ολοκλήρου τό κείμενον είς πέντε παραγράφους και το της 
συλλογής των μετά θάνατον θαυμάτων (σ. 133-171). 

Ό συγγρ. μέ εϋρεϊαν και πλήρη γνώσιν τής ιστορίας, πολιτικής και 

εκκλησιαστικής, τοϋ Βυζαντίου ώς καί των θεσμών τοϋ Κράτους κα^ι της 

σχετικής βιβλιογραφίας διευκρινεΐ μέ Ερμηνευτικά σχόλια άρκετας εν Τφ βΐ-Φ 

τοΰτφ είδήσεις, άναφερομένας είς τήν τοπογραφίαν τής Βιθυνίας και των 

όμόρων Επαρχιών τόν 9ον αιώνα, τήν Εκκλησιαστικήν ίστορίαν, θεσμούς του 

δημοσίου βίου καΐ εκδηλώσεις τοΰ συγχρόνου λαϊκού βίου, Ιδίςι εΙς τήν θρη¬ 

σκευτικήν λαογραφίαν κ.ά. 
Όρθή ΰπήρΗεν ή συντηρητικότης τοϋ Εκδότου είς το ζήτημα της οιορ- 

θώσεως νλωσσιχών Ανωμαλιών εϊς τό χείμενον σχετκών πρός τήν όρθογρα- 

φίαν τό τυπαόν χαΐ τήν σΰνταξτν, διότι τίθεται έπ’ αίιιων τό πρόβλημα 

μήπως αίται προέρχωνται Ικ τής γραφίδας τοϋ μοναχού Σάβα, τοϋ συγγρα- 

φέως τοΰ βίου. Έν τοϋτοις λομβανομένης ΰπ* δ'ψιν τής δλης γλωσσικής μορ¬ 

φής τοϋ βίου κοί τής εξ αύτής άναμφίσβητήτου μορφώσεως τοϋ συντάκτου 

αύτοϋ, μοναχού Σόβα, νομίζω δτι δυνόμεθα νά θεωρήσωμεν ως σφαλμαια 

τοϋ άντιγραφέως Ιξ θπροσεξίας, ο0τω δέ νά διορθώσωμεν τήν ορθογραφίαν 

λέξεων ώς π,χ.: καθημένον (Ινν. τόν οχλον) {§ 8, 7. Α , σ. 87) εις: χα ψ 

μενον φοβερόν δφιν... ένειλημένον τφ σώματι (§ 24, 47. Α', σ. 123) εις : 

ΙνΗΐψέ^ον σιδηρά δεσμά (§ 39, 29. Α', σ. 151) είς: σιό,ρά δεαμά- εν 

κώμη Πηγαδία (§ 61, ό. Α', σ. 186) είς: ίν χώμ„ Πηγάδια- άφίδας 

(§ 81, 10. Α', σ. 215) είςι άψΖδας- θλίψιν (§ 83, 32. Α, σ. 219) εις: 

^λΐψιν κλπ. , π , β 
Είς τήν 7^^ παράγρ. τοϋ βίου {Α', σ. 85-86. Β , σ. 92) υπα^ρχει^η 

διήγησις περί ερίφου πλανωμένου περί τό εσπέρας πλησίον τής Μονής^ τής 

Θεοτόκου Εν τφ δρει Φιλάργυρου τής Φρυγίας καΐ τής διασώσεως αϋτοϋ διά 

τής άλωποϋ. ή όποία ήρχετο κατά συνήθειαν τήν ώραν ταΰτην είς τήν Μονήν. 

Α' σ. 85, στ. 9 εξ. «-.Ό όέ Όσιος λέγει... <^Κάλεσον τήν κατα σννψ 

ϋ·ειαν έρχομένην άλωτιόν καί είπέ αϋτί]. Ό γέρων λέγει σοι. Παραλαβονσα 

τόν ίριψον διάσωσον αϋτόν έν μάνδρα αυτόν ». Ή δέ παραντά «ισελ- 

^ονσα. αντ^ τή ώρα έπιλαβομένη τόν έ'ριψον, διέσωσεν α&τόν δια της 

ννκτός έν τη μάνδρμ αυτόν... έκπεπλήρωπεν τήν αποστολήν ( τήν ετιιοτολήν : 
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χ/φον Μαρκ.: τ^ν εντολήν : χ/φον Γλασκ. ) αντον τό άλογώτατον κτήνος·». 

Ό εκδ., είς τον όποιον τό όνομα: ή άλωπος παςέσχε δυσκολίαν ως προς 

τό ζφον εις τό όποιον τούτο άναφέρεται, ενφ τό ταυτίζει (σ. 84 ΰποσημ. 3) 

πρός τό : αλώπηξ, θεωρεί τό ζφον τούτο ώς 1)€ΐ;6 άοΓπεβίίςιιε. 

Νομίζω δτι τό κατά συνήθειαν εις την Μονήν προσερχόμενον ζφον 
τοΰτο ήτο ή ελαφος. , 

Ό άντιγραφεύς θά είχε πιθανώτατα ποό οφθαλμών κείμενον μέ παρα- ί 

τονισμένην ϊσως την λέξιν ταυτην, οΐον: ελαφόν, την οποίαν και διεστρέ· ■ 

βλωσεν εις : άλωπόν, ώς ακριβώς συνέβη είς τό κείμενον του χ/φου τής Γλασκ. 

είς την εις τον τελευταϊον στίχον, ώς ανωτέρω, του κεφαλ. τοΰτου λέξιν: | 

εντολήν, ήης εχει μεταβληθή υπό του άντιγραφέως τοϋ Μαρκ. χ/φου είς: | 

επιστολήν (βλ. καΐ την παρατήοησιν του έκδ. εν τή Β', σ. 92). Την απο¬ 

ρίαν σήμερον του έκδ. Ιπί τής λέξ. ταυτης φαίνεται ότι άντιμετώπισε καΐ ό | 

άντιγραφεύς του κώδ. τής Γλασκ., όσης διώρθωσε ταυτην είς τον τίτλον τής 
διηνήσεως είς όνομα άρσενικόν : ό άλωπός' «περί τής διάσώσεως τον έρίφου Ι 

ϋπό τον άλωπον», ενφ άφήκεν αύτήν είς τό κείμενον κατά θηλ. γένος. | 

Ή άλώπηξ ■ άλωπός ούδαμοΰ, όσον γνωρίζω, τής Αγιολογικής γραμμα- I 
τείας άπαντξ ΰπηρετοΰσα είς τούς μοναχούς ή άλλους, ή οποία άντιθέτως | 

χαρακτηρίζεται ώς πανοΰργον ζφον (Φ. Κουκούλες, Βυζαντινός βίος καί 

πολιτισμός, τόμ. 6, 1957, σ. 318). Ή ελαφος όμως μαρτυρεϊται και είς 

Αγιολογικά κείμενα (Βίος Άθηνογένους καΐ Συμεών του Στυλίτου βλ. παρά ΐΐ 

Στιλ π. Κυριακίδη, Θυσία Ιλάφου Ιν νεοελληνική παραδόσει και συνα· ·ί|’ 

ξαρίοις. Λαογρ. 6, 192 κΐξ.) και είς νεοελληνικάς παραδόσεις τού λαού 

(Στίλπ. Κυριακίδης, Ινθ* Αν., σ. 189 κέξ. Δη μ. ΟΙκονομίδης, 

ΤΤ 'Αγία Παρασκευή είς τόν βίον του ελληνικού καΐ τού ρουμανικού λαού. 

Έπετ. τού Λαογραφ. Αρχείου Άκαδημ. Αθηνών, τόμ. 9 -10 (1955 · 1957), ί 

σ. 90- 91) ώς κατά συνήθειαν ερχόμενη εις ώρισμέναςεορτάς και προσφέρουσα ί 

εις τούς χριστιανούς τόν νεβρόν αυτής ή εαυτήν πρός θυσίαν. Ούτω είς τόν I 

βίον τού όσ. Άθηνογένους: «...τήν δέ ΰπαντήσασαν αυτφ (== τφ Άθηνο- 

γένει πορευομένφ πρός τήν Μονήν) έλαφον ήν άνεθρέψατο καΐ έπηύξατο 

μή άγρευθήναι αυτήν τε και τό σπέρμα υπό των κυνηγών, αλλά καθ’ έκαστον 

χρόνον εν τή μνήμη αυτού, αύτήν τε καΐ τάς έξ αυτής μελλοΰσας φΰεσθαι, : ι 

νεβρόν προσάγειν ένα ο καΐ γέγονεν. Ώράτο γάρ μετά τήν άνάγνωσιν τών 

Αγίων Ευαγγελίων έν τή Έκκλησίφ εισερχόμενη ή ελαφος... » (βλ. παρά Σ τ. 

Κυριακίδη, ένθ’ άν., σ. 192). 

Περαιτέρω άναφέρεται ή ελαφος, είς τόν βίον τού αγ. Ευσταθίου, Θεο¬ 

πίστης καΐ τών υιών Αγαπίου και Θεοπίστου (Αοία 8. δερί. 6, 124, κεφ. 

3-4), έμφανισθεΐσα είς τόν καταδιώκοντα αύτήν ειδωλολάτρην Πλακίδαν μέ 

σταυρόν εν μέσφ τών κεράτων της" « υπέρ τήν λαμπρότητα τού ήλιου λαμ- ι 

ποντα, μέσον δέ τών κεράτων τήν εικόνα τού θεοφόρου σώματος». Περισσό¬ 

τερον όμως διδακτική νομίζω ότι είναι ή μαρτυρία περί τοϋ ζφου είς τό 
μαρτύριον τού έπΙ Διοκλητιανού μαρτυρήσαντος Άρτέμονος, πρεσβυτέρου 

είς τήν Λαοδίκειαν τής Φρυγίας· (έκδ. τού μαρτυρίου εν ΑΓοΙιίν ί. 31^ν. 

ΡΐιίΙο1ο^!6 20 (1898) 185-197 και συντόμου εκ μηναίου διηγήσεως περί 

αυτού είς Αοί. 8. Οο1οΙ>. IV, σ. 41-45)· ^ 
Λέγεται ενταύθα περί τού διώκτου τών Χριστιανών Πατρικίου, οστις, 

όδεΰων εκ Λαοδικείας πρός Καισάρειαν, συνήντησε καθ’ οδόν τόν πρεσβΰτε- 

ρον Άρτέμονα, επανερχόμενον από κυνηγίου. Ούτος δέ « τα γαρ αγρια ζφα 

ήν θηρεύων τή έπικλήσει τού Ιησού Χριστού. ^Ηκολού&ηοαν δ^ αντφ τρ 

Ιπικλήσει τοΰ Ίησοΰ δύο έλαφοι καΐ εξ αίγαγροι ώς καΐ άπήειααν προς τον 

Επίσκοπον Σισίννιον εΐχεν γάρ δ Ιπίσκοπος Σισίννιος παράδεισον και παν 

ζφον άγριον ήν έγκεκλεισμένον εκεί». (Ατοΐι. £. 3. ΡΗΙ-, ενθ αν-, σ^ 187). 

Ό Άρτέμων συλληφθείς ύπό τοΰ Πατρικίου καΐ οδηγούμενος εις Και¬ 

σαρείαν <1^ κελεύει τούς αιγάγρους καΐ τάς δύο έλάφον^ άπελ^εΐν προς 

τδν έπίσκοπον Σισίννιον έν τφ παραδείσφ τφ δντι αύτφ- ατινα μετά σπον¬ 

δής άπελϋόντα ϊστησαν πλησίον τον παραδείσου». Ίδών Ιπίσκοπος τά 

ζφα ταύτα και Ιρωτήσας τόν θυρωρόν πώς είσήλθον εις τόν κήπον. « ευθεως 

μία τών Ιλάφων, άνοίξασα τό στόμα αύτής, άνθρωπίνην Ιλάλησεν φωνήν καΐ 

είπεν, δτι «δ δούλος τοΰ Θεού Άρτέμων, κρατηθείς ύπό τού μιαρωτατου 

χόμητος, δέσμιος άπέρχεται εν Καισαρείρ, δυσΙ στρατιώταις παραδοθείς. 

’Ημάς δέ έκέλενσεν έλ&ειν έν τφ παραδείσφ σου» (ένθ' άν. 

γότερον δέ, οτε επρόχειτο νά μαρτυρήση δ Άρτέμων, «μία τών Ιλάφων^ων 

δντων Ιν τφ παραδείσφ Λαοδικείας Ιν τφ επισκοπίφ, Ιξιχνιάσασα τά ίχνη 

αύτού, ήλθεν Ιν 'Καισαρείφ καΐ είσελθοϋσα εν μέσφ τού όχλου προσπίπτει 

τοϊς ποσίν τού Αγίου Άρτέμονος ύπολείχουσα τούτους καΐ στάσα άντικρυς 

τού κόμητος φωνή Ανθρώπινη λέγει...» (ενθ άν., σ. 189). 

Αί μαρτυρίαι αύται περί τής ελάφου, κατά συνήθειαν^ ερχομένης^προς 

θυσίαν ή έκτελούσης υπηρεσίαν κατ’ εντολήν, είναι, πιστεύω, αρκούντως ενδει- 

κτικαί ότι καΐ ύπό τό όνομα: ή άλωπός Ιν τφ ύπό συζήτησιν βίφ^τού^οσ. 

Πέτρου πρόκειται περί ελάφου, εκτελούσης κατ’ εντολήν υπηρεσίαν εν τή ως 

άνω Μονή τής Θεοτόκου. 

Τό από τού 7ο« Ιδίΐί αιώνος άπαντών πλέον είς κοινήν χρήσιν όνομα 
Πόλις πρός δήλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως { βλ. Λ η μ. ^Λ ο υ κ α τ ο υ, 

« Ή Πόλη » στη γλώσσα και τά κείμενα τού ελληνικού λαού. Νεα Έστια, 

έτ. ΚΖ' (1953) ( Αφιέρωμα 1453- 1953), σ. 833 ύποσ. 4) Απαντα επίσης 

είς τήν περιοχήν τής Βιθυνίας κατά τά μέσα τοΰ 9°^ αί. ώς λαϊκόν ονομα' 

«τόν όσιον πατέρα παρακαλέσω και πρός τήν βασιλεύουσαν καταλάβω πόλιν... 

Ώ Αδελφοί, δ Αββάς Σάβας καταλιπεϊν ημάς βούλεται καΐ πρός τά ϊδια είς 

τήν Πόλιν Απελθεϊν (§48, στ. 10-11, 15-17. Α', σ. 165). Άς σημειωθή 
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οτι εις^τό Β' χ/φον παραλείπεται ή φράσις: εις την Πόλιν (Β', σ. 122). 

= αριΟμ. 112 (Β', σ. 167) -θαΰμα αναφερεται περί μονάχου 
εν Φρυγιοι ο όποιος «ΙπΙ εϊχοσι χαΐ τρί« έτη βήσσων είς Ικτιχόν Ινέπεσεν 
πυρετόν και θανάσιμον » {στ. 3-4). 

Τ6 επίθετον εκηκός εντανϋα νομίζω δτι δέν κεΐται μέ τήν σημασίαν: 

συνεχής, αδιίίκοπος πυρετός, ώς πιστεΰει δ εκδότης μεταφράζων: ΐ1 ίοιηΐια 

άαπΒηηβ Πέντε οοηΒηαβ εΐ ηιοηεΐΐε, όλλά μέ τήν έννοιαν: φυμαηκός. 

φΰισικο^, δηλαδή φθισιχός πυρετός. Προς τήν σημασίαν ταΰτην συντρέχει 

και το οτι 0 ασθενής έ'βηχεν επΙ έτη, γνώρισμα χαρακτηριστικόν τής φυμα- 
τιωσεως. 

Αι ολιγαι παρατηρήσεις αυται δεν αποβλέπουν εις τήν κατά τινα τρόπον 

μείωσιν τής μέ πολύν κόπον άλλά κυρίως μέ βαθεϊαν γνώσιν τών σχετικών 

ζητημάτων του κειμένου τοΰτου εξαιρετικής αύτοΰ Ικδόσεως ΰπό του πατοός 
V. Β^υτοπΐ:. 

Γ. Κ. 2ΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 

Ρωμανόν τον ΜεΑφόον, 'Τ/ινοι. "'£;κ<5οσις κριτική. Τόμος τρίτος. 

Μέρος Α’ Κονδακάρια του Χινα. Μέρος Β' ’Ύμνοι ΚΘ'-ΛΤ’. Μετά 

είσαγωγών, σχολίων, μεταφράσεως και πινάκων. ^Αφιέρωμα είς τόν 

Τν. Β. Τωμαδάκην. *Α^ήναι 1957. ΣεΧ. I- VII-{· α’- νξ’1-400. 
Σχ. 8ον μέγα. 

Τρίτος^εϊς τήν σειράν βλέπει τό φως τής δημοσιότητας δ ώς άνω δγκώ- 

δης τόμος, ΰπό τών συνεργατών τοΰ Φροντιστηρίου Ρωμανού, τού ΰπό τόν 

καθηγητήν Νικ. Τωμαδάκην, « πρωτεργάτην τής έκδόσεως», εϊς δν αύτη 

και προσφωνεϊται έπι τή πεντηκονταετηρίδι αυτού (1907-1957). Προτάσ¬ 

σονται εκτός κειμένου έν φωτοτυπίφ επισταλαί τής Α.Θ.Π. τού ΟΙκουμενι- 

κοΰ Πατριάρχου κ^. Άθηναγόρα, τοΰ Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Κΰπρου κ. 

Μακαρίου καί τοΰ Μακαρ. ^Αρχιεπισκόπου Αθηνών (ώς Προέδρου τής 

Ιερας Συνοδου) κ. Θεοκλήτου. Έν ταϊς έπιστολαΐς ταΰταις έξαίρεται ή 

σημασία και ή αξία τής περί τόν Ρωμανόν φιλολογικής εργασίας, δι’ ής 

παρέχεται σαφής εικών τής λειτουργικής ποιήσεως τής Ανατολικής Εκκλη¬ 

σίας καί εϊδικώς τής ποιήσεως τοΰ Ρωμανού. Ή κριτική έκδοσις τών ρωμα¬ 

νικών ύμνων περιποιεΐ τιμήν εις τόν καθηγητήν και τούς συνεργάτας τοΰ 

Φροντιστηρίου,^προσφέρει χαράν εις τήν Εκκλησίαν καί προσφέρει μέγα 

επιστημονικόν όφελος εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν και τήν θεολογικήν 

Επιστήμην, Εν τφ τομφ τουτφ συνεργάζονται οί εξής κατ’ αλφαβητικήν 

σειράν φιλόλογοι καί καθηγηταί, τινές μέν έν Έλλάδι, τινές δέ έν τφ Έξω- 
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τερικφ, Άθανασοπούλου Λυδία, Δρόσος Ιωάννης, Κομίνης Αθανάσιος, 

Κυριακάκη "Ελλη, Λιβαδάρας Νικόλαος, Μανδηλαράς Βασίλειος, Μοραγλής 

Γεώργιος, Ναουμίδης Μάρκος, Νικολόπουλος Παναγιώτης, Παπαδημητρίου 

Σοφία καί Ροΰσσας Διονύσιος. 

"Ολον τό Α' Μέρος αποτελεί εργασίαν τού Νικολ. Λιβαδάρα, μετά 

συνεργασίας μόνον είς τούς πίνακας τοΰ Γεωργ. Μοραγλή (σ. τιη') καί 

είναι περιγραφή Κονδακαρίων τοΰ Σινά, ήτοι τών κωδίκων 925, 926 και 

927. Ή περιγραφή τών τριών τούτων ελληνικών λειτουργικών σιναϊτικών 

κωδίκων « αποτελεί συνέχειαν τής έγκαινιασθείσης διά τής περιγραφής τών 

πατμιακών κοντακαρίων προσπάθειας [βλπ, εν τόμ. Β' τών "Υμνων 212 καί 

213 πατμ. κώδικας] δπως λεπτομερώς περιγράφουν οί περιέχοντες ύμνους 

κώδικες προς συγκριτικήν με?^την και έπίλυσιν διαφόρων ΰμνογραφικών 

προβλημάτων» (σ. ε'). Ή περιγραφή γίνεται ΙπΙ τή βάσει μικροταινιών 

(Ισωτερική περιγραφή, ήτοι τού περιεχομένου τών κωδίκων), μειονεκτεϊ δέ 

βεβαίως, καθ* βμολογίαν τού σ. «είς εκτός περιεχομένου ζητήματα καί δη 

είς τόν καθορισμόν ώρισμένων εξωτερικών στοιχείων τού κώδικος» (σ. ζ'). 

Τό γεγονός όμως τούτο δεν μειώνει τήν επιστημονικήν αξίαν τής Ιργασίας, 

έφ* όσον σκοπός τής περιγραφής είναι μετά τών άλλων καί ή συμβολή «είς 

τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τής γνησιότητος τών άγιολογικών ύμνων τού 

Ρωμανού, ώς καί τού προβλήματος τών διπλών κοντακίων τών ύμνων» 

(αύτ.) καί έφ’ οσον άνευ τής έστω καί έκ μικροταινιών περιγραφής ταύτης, 

διά διαφόρους λόγους, κινδυνεύει νά μείνη διά παντός άγνωστον τό περιε* 

χόμενον τών κωδίκων. 

Ό 925 σιναΐτικός κώδιξ (« Κονδακάριν... ») τοποθετείται χρονολογι- 

κώς μεταξύ τού τέλους τού Γ καί τού ΙΑ' δλοκλήρου αί., καθώς έξ εσωτε¬ 

ρικών μαρτυριών συνάγεται ( σ. γ'), περιέχει δέ ύμνους είς τάς δεσποτιχάς 

έορτάς καί τάς τών επισήμων αγίων. Ό 926, τοποθετούμενος χρονολογικώς 

είς ΙΑ' τουλάχιστον αι., είναι κατεστραμμένος κατά τό πρώτον μέρος, στε¬ 

ρείται δέ μεγάλης αξίας, « έφ’ οσον ούδέν τό νέον εις τήν διερεύνησιν τών 

βασικών προβλημάτων τής Ύμνογραφίας προσφέρει, καταγράφεται δ’ εξ 

άλλου [εν αύτφ] εξ εκάστου ύμνου μόνον τό κονδάκιον [προοίμιον] καί είς 

κατά κανόνα οίκος. Έν τούτοις αρκετά κονδάκια καί οίκοι άγνωστοι προσ- 

φέρονται καί ΰποβοηθείται έν πολλοΐς ή κριτική μερικώς διερεύνησις 

ύμνων» (σ. ρι'). Ό 927, γραφείς τφ 1285 (σημείωσις τού άντιγραφέως), 

διασώζεται σχεδόν ακέραιος και περιέχει τό « κονδάκιον » (προοίμιον) καί 

ενα κατά κανόνα οίκον ακινήτων καί κινητών εορτών τού εκκλησιαστικού 

έτους. *Η αξία τοΰ κώδικος έγκειται είς τό γεγονός, δτι ελάχιστοι μέν ακέ¬ 

ραιοι ύμνοι περιέχονται εΐς αυτόν, αναφαίνονται όμως νέοι έστω καί κεκο- 

λοβωμένοι, προστίθενται πλεϊστοι άγνωστοι οίκοι εις γνωστούς ύμνους καί 

καταγράφονται έν αύτφ νέαι άγνωστοι εορταί (σ. ρπβ'). Τήν περιγραφήν 
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των τριών τούτων σιναίτικών κωδίκων άκοΛουθουν είς συμπληρωσιν του Α* 

Μέρους 1) Πίναξ αγίων των περιλαμβανόμενων εις τούς τρεις περιγραφεν- 

τας κώδικας, 2) Πιναζ κονδακιων, 3) Πίναξ οϊκων, των Ιν τοΐς σιναϊτικοϊς 

καΐ πατμιακοϊς κοντακαρίοις, 4) Πίναξ εφυμνίων των εις τά πατμιακά καΐ 

τά περιγραφέντα σιναϊτικά κονδακαρια ύμνων και 5) Πίναξ της παραδόσεως 
των ύμνων των περιγραφέντων σιναϊτικών κονδακαρίων. 

Τό Β Μέρος περιλαμβάνει την κριτικήν εκδοσιν οκτώ ύμνων τού 

Ρωμανού {ΚΘ - Λί' ), τινών τό πρώτον εκδιδομένων επι τη βάσει δλης τής 

χει/φου παραδόσεως. Τού κειμένου των ύμνων προτάσσεται πάντοτε ΕΙσα- 

γωγή, έν ή εξετάξονται ζητήματα άφορώντα είς την παράδοσιν τού κειμένου, 

εις το περιεχομενον και την χρονικήν τοποθέτησιν των ύμνων, είς την δομήν, 

αναλυσιν και αξιολόγησιν των ύμνων, εις τήν λειτουργικήν χρήσιν των 

ύμνων, εις μετρικά, αίσθητικά κα'ι γλωσσικά προβλήματα, είς τον ιδεολογι¬ 

κόν και ηθικόν κοσμον τού Ρωμανού κτλ. Ωσαύτως έν τή Εισαγωγή ή ύπό 

τό κείμενον των ύμνων παρατίθενται τά κείμενα των πηγών, Ικ των κανονι¬ 

κών βιβλίων τής 'Αγ. Γραφής ή Ικ τών άποκρΰφων, καθώς και εκ των 

ίερών Πατέρων τής Εκκλησίας, συνοδεύεται δέ τό κείμενον τών ύμνων 

κάτωθεν δι’ ελευθέρας μεταφράσεως, δπερ αποτελεί πρωτοτυπίαν τού Γ' 

τόμου, δφειλομενην είς πρωτοβουλίαν τού διευθύνοντος τό Φροντιστήριον 
καθηγητού (σ. VI). 

Κατά σειράν οί έκδιδόμενοι ύμνοι είναι οί έξης: 1 (ΚΘ') «“Υμνος είς 

τήν *Ανάστασιν τού Κυρίου». Έκ τού 213 πατμ. κώδικος, τό πρώτον Ιχδι- 

δόμενος, έκδιδόντος Βασ. Γ. Μανδηλαρά. 2 (Λ') «Ρωμανού αΐνος είς τό 

Πάθος και τήν Άνάστασιν ». Έκ τού 213 πατμ. κωδικός, «νυν τό πρώτον 

όλόκληρος έκδιδόμενος», Ικδιδόντος Άναστ. Δ. Κομίνη. 3 (ΛΑ') «"Υμνος 

είς τήν Καινήν Κυριακήν και τον Θωμάν ». Έκ τού 213 πατμ. κωδικός, 

εκδιδουσης 2οφ. Δ. Παπαδημητρίου. 4 (ΛΒ') «"Υμνος είς τον πρωτομάρ¬ 

τυρα Στέφανον». Έκ τού 212 πατμ. κωδικός, Ικδιδόντος Διον. Δ. Ρούσσα. 

5 {ΛΓ ) « Υμνος εις τά Βαΐα», «έκ τών καλλίτερων τού Ρωμανού». Έκ 

τού 213 πατμ. κωδικός, εκδιδούσης Έλ. Κ. Κυριακάκη. 6 (ΑΔ’) «Κοντά* 

κιον τών αγίων τριών Παίδων», «εκ τών καλλίτερων καΐ δημοφιλέστερων 

τού Ρωμανού». Έκ τού 212 πατμ. κωδικός, έκδιδόντος Μάρκ. Α. Ναουμί- 

δου, ακολουθησαντος «ιδίαν μέθοδον είς τήν ενδειξιν τής χειρογραφικής 
παραδόσεως» {σ. 4, υποσ.). 7 (ΛΕ') «“Υμνος εις 'Οσίους Μοναχούς 

Άσκητάς και Μοναζούσας ». Έκ τού 213 πατμ. κωδικός, έκδιδόντος Παναγ. 

Γ. Νικολοπουλου. 8 (ΛΥ ) « Ετερον κοντάκιον είς τήν αγίαν Γέννήσιν τού 

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ». *Εκ τού 212 πατμ. κωδικός, εκδιδούσης 
Λυδ. Β. Άθανασοπούλου. 

ΚαΙ τό Β' τούτο Μέρος κατακλείουν πίνακες, καταρτισθέντες υπό 

Ίωάν. Δρόσου, ήτοι Α' Κυρίων ονομάτων και Β' Γλωσσικοί' I Λεξιλόγιον, 
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II “Αδόκιμοι γραμματικοί τύποι, ΠΙ “Ασυνήθεις συντάξεις, IV Διάφορα 

συντακτικά φαινόμενα. Είς τούς πίνακας τούτους προστίθενται τρεις ακόμη 

πίνακες, ήτοι προσθήκαι είς το Α καΐ Β μέρος, παραρτήματα και περιε¬ 

χόμενα. 
Τούτο εν άδροτάτη περιγραφή και μεγίστη συντομία τό περιεχομενον 

τού ογκώδους τρίτου τόμου τών "Υμνων Ρωμανού τού Μελφδού, κριτικώς 

εκδιδομένων υπό τού φι?ι.ολογικοΰ Φροντιστηρίου τού καθηγητού Νικ. Τωμα- 

δάκη. Προκειμένου περί « συλλογικής » έκδόσεως, ως η μετά χεΐρας, ανακύ¬ 

πτει αμέσως τό θέμα τής ενότητο; αυτής, ήτις έρχεται είς άντίθεσιν προς 

τήν απαραίτητον έπιστημονικήν ελευθερίαν, ήτις παρέχεται εις τους συνερ- 

γάτας κατά τήν υπό ενός έκάστου αντιμετωπισιν τού τροπου τής διαπρα- 

γματεύσεως τού θέματός του. Παρά τούτο, ή ενοτης αυτή δεν είναι χαλαρα, 

άντιμετωπισθέντων ένιαίως ύπό τού Φροντιστηρίου θεμάτων, ως το περί 

στέμματος τών κωδίκων και τό περί μέτρου τών ύμνων.'Ως προς τό πρώτον 

έγένετο άποδεκτή ή άρχή, ό'τι στέμμα « μόνον κατά μεμονωμένους ύμνους 

(και ούχΙ κατά κώδικας ) είναι δυνατόν νά συνταχθή », ώς προς δέ τό δεύτε¬ 

ρον, δτι « ή άρχή τής άπολύτου δμοτονίας καΐ Ισοσυλλαβίας άντίκειται πρός 

τήν χειρόγραφον παράδοσιν » ( σ. VI, VII). Ή αυθαίρετος παραδοχή τής 

δοχήξ όμοτονίας καΐ Ισοσυλλαβίας είς παλαιότερον γενομένας εκδόσεις 

ύμνων ήγαγεν είς διορθώσεις καί δήθεν άποκαταστάσεις (άλλοιώσεις) τών 

κειμένων, είκοτολογίρ: χρωμένων τών έκδοτων ή είσαγόντων γραφάς κωδικός 

έστω και άδοκίμους (βλπ. σσ. 184, 185, 240 κτλ.). Τό περί τού μέτρου τών 

ύμνων πρόβλημα παραμένει βεβαίως ανοικτόν, πρέπει όμως νά ύπογραμμισθή, 

δτι ή «άθηναϊκή έκδοσις» τών ύμνων τού Ρωμανού «έθεσε τό πρόβλημα 

τού μέτρου έπι εντελώς νέας βάσεως, καταργούσα τας παλαιας αντιλήορεις 

περί Ισοσυλλαβίας καί όμοτονίας καί προώθησε τά μέγιστα τήν λυσιν του» 

(σ. 359). Κυρίως δεν πρέπει νά λησμονήται, δτι «προκειμένου περί βυζαν¬ 

τινής εκκλησιαστικής ποιήσεως σπουδαιοτάτης σημασίας ήτο τό στοιχεϊον τής 

μουσικής» (αύτ.). Έχονται απολύτου δρθότητος καί αλήθειας αί παρατη¬ 

ρήσεις, τάς οποίας άνεπιφυλάκτως προσυπογράφομεν, δτι εις τους κώδικας 

αι «μεταξύ φράσεων καί οίκων τε?^εΐαι καθορίζουν μουσικας τομας και 

τίθενται προς διευκό?^υνσιν τών -ψαλτών... ό στίχος είναι μουσική φρασις. 

Αί μουσικαι τομαί καθορίζουν τούς στίχους έν τή ύμνογραφίφ, τό δέ μέτρον 

είναι μουσικοτονικόν, καθοριζόμενον υπό τού μέ?ιους» (σ. ιβ , υποσ. 1) ^. 

1 Αποτελεί αυθαίρετον «αΐ άπαράδεκτον γνώμην τινών έκ τών συγχρόνων 
Ελλήνων περί τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν έμπειρικώς μάλλον ή έπιστημονικώς 
άσχολουμένων, οτι πολλά δήθεν άρρύθμως και άμέτρως εν τή ιερά ψαλμφδίι^ εχονχα 
καΐ μή προς τήν έννοιαν τοϋ κειμένου συντακτικώς προσαρμοξόμενα, δέον να διορ- 

θιηθοϋν, διά νά μή καταστρέφωνται δήθεν τά νοήματα τών ψαλλόμενων. Άνεκάλυ- 

ψαν οί άνθρωποι τίιν σύνταξιν τής ελληνικής γραμματικής, τήν οποίαν ήγνόουν οΐ 
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Δυστυχώς άγνοοί5μεν σήμερον τό μέλος τών ύμνων, αί δέ μουσικαι καί ·ψαλ> 

τικαί επ’ αυτών ενδείξεις, και δταν υπάρχουν εις τούς κώδικας, μικρόν τινα 

αξίαν έχουν, εφ’ δσον είναι μάλλον βέβαιον δτι ετέθησαν μεταγενεστέρως. 

Περί τής αξίας και τής σημασίας καί τής εκδόσεως ταύτης εις την σει¬ 

ράν τών τόμων τής « ’Α-θηναϊκής εκδόσεως » τών ύμνων Ρωμανού του Μελφ- 

δοΰ ΰπό τών συνεργατών τού Φροντιστηρίου τού καθηγητού Νικολ. Τωμα- 

δάκη, εκτός τών δσων δρθώς και δικαίως λέγονται είς τά άρχιεπισκοπικά 

Γράμματα, περί ών εν αρχή του παρόντος, έπαναλαμβάνομεν δσα ή Επι¬ 

τροπή τής εκδόσεως τού τόμου έν τελεί τών προλεγομένων λίαν χαρακτηρι- 

στικώς καΐ σεμνώς γράφει, δτι «ή εκδοσις τών έργων τού Ρωμανού και ή 

αποκατάστασις τής αξίας τής "Ορθοδόξου Ύμνογραφίας άνελήφθη παρά τού 

διδασκάλου μας καί παρ’ ημών ως έ'ργον Ελληνικόν καί δρ&όδοξον » (VII). 

’Όντως τιμ§ τά ελληνικά Γράμματα καί ώραϊζει την "Ορθόδοξον Εκκλη¬ 

σίαν. Ή νέα Ελλάς δεν συνδέεται μέ τήν άρχαίαν, παρά διά τού Βυζαντίου 

καί τά νεοελληνικά Γράμματα δεν εύρίσκονται είς σχέσιν μέ τήν γλώσσαν 

καί τήν διανόησιν τής κλασσικής άρχαιότητος, παρά διά τών Γραμμάτων 

τού Βυζαντίου, τά όποΐα κυρίως είναι « ιερά Γράμματα », εϊτε ώς πεζά πάτε- 

“Ελληνες εκκλησιαστικοί ύμνογράφοι 1 Ή γνώμη αδτη καΐ ή άδεώς (πρόσθες καί 
άδαώς) Ιπιχειρουμένη, καθ’ δλως άντιεπιστημονικήν άρχήν, διόρθωσις καί μετάθε- 

σις τών τόνων χαΐ τών τομών τών μουσικών φράσεων, ού μόνον τάς έχκλησιαστικάς 
μελφδίας ( ώς σύτοι τούλάχιστον παρεδόθησαν ) καταστρέφει, άλλά καί τά μέτρα 
κσΐ τούς στίχους τών Ιερών ποιητικών κειμένων άλλοιώνει, ώστε νά μή δυνάμεθα 
είς τέλος νά διαχωρίσωμεν μεταξύ πεζού καί ποιητικού (ρυθμικώς καί τονικώς) 

λόγου. Καλώς λοιπόν ού μόνον είς τούς κώδικας, άλλά και είς τάς έντυπους Ικδό- 

σεις τών λειτουργικών βιβλίων τίθενται αΐ τελεϊαι καί τά άλλα σημεία στίξεως, μή 
πληροΰντα πάντοτε τον έν τη Γραμματική όριζόμενον σκοπόν αυτών, άλλά δεικνύοντα 
μουσικάς φράσεις και ύπ’ αύτάς καΐ σύν αύτοϊς ποιητικούς στίχους. Θά ήτο δυνα¬ 

τόν, εάν είναι πάντως άνάγκη τά σημεία στίξεως νά έπανεύρουν τον γραμματικόν 
προορισμόν των είς τά εκκλησιαστικά λειτουργικά ( ψαλτικά) κείμενα, νά καθιερω¬ 

θούν ειδικά σημεία είς ένδειξιν τών μουσικών φράσεων και τών στίχων τών ΰμνοον 
(ή λέξις υπό τήν γενικήν αύιής σημασίαν), ώς και παρατηρεΐται ήδη είς τάς υπό 
τών ρωμαιοκαθολικών και δή καί τών μοναχών τής Μονής Κρυπτοφέρρης (Οτοΐία- 

ίβΓΓ&ίδ.) γινόμενός εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων τής Ανατολικής Εκκλησίας, ένθα 
αΐ μουσικαί φράσεις καΐ οί στίχοι ή τά ήμιστίχια δηλούνται δι’ ερυθρού αστερί¬ 

σκου. Τά σημεία στίξεως θά ήδύναντο νά έπανεύρουν τήν γραμματικήν των θεσιν 
είς τά ύμνογραφικά κείμενα τής Εκκλησίας, δΓ άθετήσεως τής χειρογράφου και 
εκδοτικής παραδόσεως τών λειτουργικών βιβλίων, είς τά όποΐα οί ύμνοι έκτυποΰντσι 
« καταλογάδην » καΐ ούχΙ « στιχηδόν ». Τοιαύτην άθετησιν καΐ νεωτερισμόν έτόλμη- 

σεν ο γράφων, έπΙ τών μουσικών φράσεων ακριβώς στηριχθείς κατά τήν στιχομέ- 

τρησιν τών ύμνων, έν τή ύπ’ αυτού γενομένη συμπληρώσει κσΐ « στιχηδόν » έκδόσει 
τής Ακολουθίας τής Όσιομάρτυρος Φιλοθέης. Έν τούτοις είναι ζήτημα εάν και ο1 

ίεροί ύμνογράφοι έγραψαν κατά στίχους, έφ’ οσον οΐ ποίησις αυτών είναι μακράν 
τών κλασσικών μέτρων (αύτ.). 
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ρικά συγγράμματα εϊτε ώς ποίησις άπ?νώς θρησκευτική, κυρίως δέ εκκλησια¬ 

στική και λειτουργική. “Όθεν ή μελέτη και έρευνα τής Βυζαντινής Φιλολο¬ 

γίας και έν προκειμένφ τής εκκλησιαστικής ποιήσεως, δι’ άποκαταστάσεως 

καΐ κριτικής εκδόσεως τού Πινδάρου τής εκκλησιαστικής ποιήσεως, ώς προ- 

σφυώς ώνομάσθη 0 Ρωμανός, αποτελεί ού μόνον σπουδαίαν συμβολήν εις 

τήν φιλολογικήν επιστήμην, άλλά και ίεράν προσφοράν εις τον Ελληνισμόν 

καΐ τήν Όρθοδοξίαν. Διά τούτο και ή ειλικρινής ευχή δλων όσοι αισθάνον¬ 

ται ζωντανός μέσα των τάς δυο ταΰτας έννοιας, καΐ μάλιστα εις τήν κρίσιμον 

ταΰτην διά τον πολιτισμόν μας έποχήν, είναι ϊνα τό φιλολογικόν Φροντιστή* 

ριον Ρωμανού, υπό τήν φιλότιμον και ενθουσιώδη πνοήν τών συνεργατών 

του καΐ τήν πολύτιμον και σοφήν καθοδήγησιν τού καθηγητοΰ Νικ. Τωμα- 

δάκη, συνέχιση τό άρξάμενον έ'ργον εις δλοκλήρωσιν μιας ιστορικής νεοελλη¬ 

νικής κριτικής έκδόσεως. 

Τ Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

Α η ί ο ηί η 8 α Ι αό, ΟοηΒίαηίΐηορΙβ βί Ρτα({υ,β αη ί452 / Ροια'ρατΪ6Τ$ βη νιιβ ά’ηηβ 

ηηΐοη άβ$ ΕρΙίεβε ). 

Κοζρνανι^ ύβ$Ιΐθ8ίουβη$}ίβ ΑΙίαάβηιϊβ Υδά, ΒοόηίΗ 68. ί958. ΒβΗί ϋ, 8®, σσ. ίϋ+ 

πίναπες και φωζοτνπίαι του εγγράφου είς φυσικόν μέγεϋοζ. 

Ό συγγραφεύς άσχολεϊται μέ τάς συνεννοήσεις αϊτινες Ιλαβον χώραν μεταξύ 
τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως (ίδίςι τοΰ κατόπιν πατριάρχου Γενναδίου) καΐ 
τής Εκκλησίας τής Βοημίας μέσον τοΰ Βοημοΰ Ιερέως Κωνσταντίνου (Πέτρος Ριαί^^8 

&1ΐυδ Ζεδίδ), μεταστραφέντος είς τήν Όρδ-οδοξίαν. Τά εκδιδόμενα σχετικά κείμενα 
είναι; α') ίηισζολη (σσ. 16 · 19) ηρός την κοινότητα τής Πράγας καΐ τούς κοσμικούς κσΐ 

έκκλησιαστικούς της άρχοντας ύπογραφομένη ύπό των μητροπολιτών Νικομηδείας, 

Τορνόβου, Φιλιππουπόλεως, Δέρκων (όέρχων έν τφ κειμένφ, πσραλείπεται τούτο εν 
σ. 18 !) καΐ τριών γνωστοτάτων εκκλησιαστικών αρχόντων τοΰ Βαρθολομαίου Συρο- 

πούλου, Θεοδώρου ΆγαλλιανοΟ καΐ Γενναδίου Σχολαρίου. Διά τής Ιπιστολής έπιζη· 

τεϊται ή ενωσις των δύο έκκλησιών, άναγνωριξομένων των βοημικών εθίμων. *Η έν 
λόγφ έπιστολή δημοσιεύεται κριτικώς είς τό ελληνικόν και λατινικόν κείμενον, μετα¬ 

φράζεται γαλλιστί καΐ σχολιάζεται· β') Άπό τοΰ λιβϋλον τής πΙατεως, δν Ιδωκεν 6 

Κωνσταντίνος ίερεύς άπό Αγγλίας και Μποέμων ελθών είς Κωνσταντινουπολιν τό 
έτος (6960 = 1452). Τό κείμενον δημοσιεύεται κριτικώς είς την ελληνικήν, 

άντιστοίχως καταχωρίζεται γαλλική μετάφρασις, γ') λατινιστί ή άπάντηαις τ&ν Βοημών 

προς τον αύτοκράτορα Κωνσταντίνον Παλαιολόγον καί τόν (κατόπιν) πατριάρχην 
Γεννάδιον Σχολάριον {14 Νοεμβρίου 1452 ). Τών κειμένων προτάσσεται είσαγωγή, 
ιστορική διαπραγμάτευσις τοΰ θέματος καΐ τής εκδόσεως αυτών, εποντοι δέ έκδιδό- 

μενσ άλλα σχετικά κείμενα, πίνακες καί περιλή·ψεις. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έφωτίσθη μία, γνωστή άλλως, ύπόθεσις, καί κατέστησαν 

προσιτά τά σχετικά δοκουμέντα. Έλαχίστας παρατηρήσεις θά εΐχον νά κάμω σχετικώς 
μέ τήν εκδοσίν των. 

Ούτως έν σ. 46,3 άναγνωστέον: κατησχνμμένας... δόξης ( άντι κατισχυμένοις.,. 

δόξης)· σ. 48,4: εξαρχής αντί έζαρχής. Δεν εννοώ διοτί εθηκε τό 8ίο, εκπληττόμενος 
ό εκδότης, εις περιπτώσεις οΐαι: τελεωτέρας (παρά τό: τέλεον ! ) τής σ. 48, κατ' ενέρ¬ 

γειαν (σ. 50), χρησιμώτατόν τε ( σ. 54), άλλων άγιων εικόνας ( σ. 56). 

Τό ειλιαμενη τής σ. 52 διώρθωσεν είς ήλιαμένφ μεταφράζων τό μηδε νδατι 

ήλισμένψ εις « ς^ιιε Γε&ιι ηε οοαίίεηηε ρ&8 ά’Κιαϋε (?)»· Άλλα τότε πρέπει νά 
γραφή ηλισμένφ ( έλαιοΰμαι, ήλισμαι !) Ν. Β. Τ. 

ΰίιανΙβΒ ΌίβΚΙ, I (}ναηάί ρνοδίβγηιηΐ άβΙΙα βίονΐα ύίζαηίίηα. Ιηίνοάηζΐοηβ ά% 

Ανηιαηάο 8 αϋί α. 

Εάϋοη ίαΙΙβνζα ■ Βανί 1957 ( ΒίΙιΙίοίβοα άί ΟηΗιινα Μοάβνηα Ν.524), 8®, σσ. 
236 /+4;. 

Σημειώ τήν ώς άνω μετάφρασιν τής τελευταίας μελέτης τοΰ άειμν. Καρόλου 
Οϊεΐιΐ, Ιλ-εβ ίξΓ&ηάδ ρΓθΐ3ΐέηιε3 άε ΓΙΐ3δίοΪΓ6 1)γζ&ηίΐη6 εκ τής γαλλικής είς την 

ιταλικήν, τής οποίας προτάσσεται εμβριθής είσαγωγή τοΰ έν Πίση καθηγητοΰ τής 
νεωτέρας Ιστορίας κ. Α. μέ τήν πληροφορίαν οτι καΐ παρ’ ήμίν ό καθηγητής 
κ. Άλ. Παπαγεωργίου έχει έτοίμην μετάφρασιν είς τήν νεοελληνικήν. 

'Ο Ιταλός μεταφραστής δεν συνεπλήρωσε τό βιβλίον, δπερ είχεν ανάγκην 
συγχρονισμού, ούδ’ άνεπληρώθη κατά πάντα ή τοιαύτη έλλειψις διά τής είσαγωγής 
τού κ. δ&ΐ11&, μη είδικοϋ, ουδέ γνωρίζοντος λεπτομερώς τήν βιβλιογραφίαν (καΐ δή 
τήν πέραν τών συγγραφών τών κ.κ. Άμάντου και ΖακυθηνοΟ ). Πάντως δίδεται μία 
καλή εΙκών τών βυζαντινών Ιστορικών σπουδών (κατά ν&5ί1ΐβν, ώς επί τό πολύ ) 

καΐ βιογραφία τοΰ Γάλλου συγγραφέως. Τό πνεύμα τοΰ κ. δ&ίΐΐα εΐνσι γενικώς 
πνεύμα θαυμασμού προς τόν Ελληνισμόν και τάς ύπηρεσίας τοΰ Βυζαντίου. 

Ν. Β. Τ. 

ϋη Ιβχίήηβ Μαοέάοηΐβη άιι XVI βΐέοίβ ραν Οίνο (ΙίαηηεΙΙί ανβο Ια οοΙΙαύο- 

ναϋοη άε Αηάτέ V αίΙΙ αηΐ. 

Ρανί$, Ιηεϋίιιί ά’ίϋν,άεΒ 81αυΜ άβ.Ι’ϋηίυενΒίίέ άε ΡανίΒ 1958, 8®, σσ. 69 ί +8) + 

πίναξ. 

Τό χει/φον είς τό δποΐον εύρίσκεται τό έκδιδόμενον Ιλληνοσλαβικόν λεξιλόγιον, 
άποκείμενον νυν είς τήν Βατικανήν, άφιέρωσεν ό πρωτοσύγκελλος Ιεροσολύμων Σίλ- 

βεστρος είς τήν Ρώμην, ό όποιος και τό είχεν άγοράσει διά τόν “Αγιον Τάφον, 
εγράφη δέ ύπό Γγίνου Ιερέως καί οίκονόμου Πωγωϊαννής (βίο). Άπό ί. 134ν : 

ά·ρ7.(η) έν Βουλγαρίοις ριμάτον, είς κινή γλότα ίρχομένη σημειοΰνται τά σλαβικά λήμ¬ 

ματα καί ή νεοελληνική αύτών άντιστοιχία: ηετελ- πετνός, νά πλαατοβιάνη · τοϋ ευαγ¬ 

γελισμόν κλπ., έκδιδόμενα μέ τήν αντίστοιχον μεταγραφήν τών σλαβικών καΐ γαλλικήν 
μετάφρασιν καί σχόλια, Τά λήμματα 256 -301 κατεχωρίσθησαν άνευ μεταφράσεως 
είς τήν νεοελληνικήν, 

Άπό τής σ. 45 δ κ. Α. νείΠεπί μελετά τήν σλαβικήν γλώσσαν τοΰ γλωσσάριου 
τούτου. Τό βιβλίον κατακλβίουν δύο πίνακες λέξεων, σλαβικών λημμάτων άφ’ ένός 
καί τών συζητηθέντων νεοελληνικών. 

Τό πρόβλημα είναι διατί έγράφη τό λεξιλόγιον. Νομίζω οτι δ γραφεύς εζη είς 
δίγλωσσον περιοχήν καί διά νά συνεννοήται μέ τούς κατοίκους, ιερωμένος αυτός, 
έσχημάτισε τό ώς άνω πρόχειρον γλωσσάριον λέξεων καί φράσεων. Ό Οί&ηηεΙΙί 
υποθέτει οτι τοΰτο έγράφη είς Βογατσικόν καί έχει ηπειρωτικήν έπίδρασιν (σ. 21). 

Ν. Β. Τ. 

8. Ο. Καρ 8 ονηοηο 8, Όΐβ 3Ηβο}ιΪ8ο}χβ ΒρταοΗβ ζιοίδσ/ιβη Κοΐηβ ηηά ηβη^νίβοΜΒοΙχ. 

ΜύηοΗβη 1958, 8^, $9 { +ί ). 

Είσήγησις είς τό XI Βυζαντινολογικόν Συνεδρίαν τοΰ Μονάχου. 

Ν. Β. Τ, 

Γεωργίου Τ. Κόλια, Κεφά?.αια Ιστορίας τών Μέσων Χρόνων. 

Άϋήναι 1958, δ®, σσ. 153 ( +5). 

Ό άλλοτε καθηγητής τής Βυζαντινής Ιστορίας έν τω Πανεπιστημίφ τής Θεσ¬ 

σαλονίκης συνάδελφος κ. Γ. Κόλιας συνεξέδο^κεν υπό τόν ώς άνω τίτλον μελετάς του 

αΐ όποΐαι « άπετέλεσαν καί θέματα σειράς ομιλιών είτε εις τήν Σχολήν Έπιμορφώ- 

σεως άνωτάτων στελεχών τών ενόπλων δυνάμεων καί τής διοικήσεως. είτε είς τήν 
Εταιρείαν τών Φίλων τοΰ Λαοΰ είτε άλλοΰ που » (σ. 4). Κατά κεφάλαια τά θέματα 
ταϋτα είναι: 
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Α'. 'Η συμβολή του πολιτιστικού καΐ γεωγραφικού παράγοντος προς σχηματι¬ 

σμόν τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας (σσ. 5 · 18 ). 

Β'. Βάρβαροι επιδρομείς κατά τούς πρωίμους χρόνους τής Βυζαντινής αυτο¬ 

κρατορίας (σσ. 19-39). 
Γ . Άπό τάς μεταξύ Αττίλα καΐ Κωνσταντινουπόλεως σχέσεις (σσ. 40-58). 

Δ'. 'Η Μέση Ανατολή κατά τούς Ε' χαΐ Τ' αιώνας ( σσ, 59-89). 

Ε'. "Αβαροι, τελευταίοι άσιαται επιδρομείς των Μέσων χρόνων (90-103). 

Τ'. Τό έγκόλπιον του Βυζαντινοί) διπλωμάτου (σσ. 104-117). 

Ζ'. Άπό τά απίστευτα διπλωματικής αποστολής [ περί Λέοντος Χοιροσφάκτοο | 

( σσ. 118 -136). 
Η'. Συνέπειαι τής εκτροπής τής Δ' σταυροφορίας έν συναρτήσει πρός την γεω¬ 

γραφικήν σύνΟεσιν τής Αιγαιίδος (σσ. 137 - 153). 

Ώς φαίνεται έκ των τίτλων των περιεχομένων, δ συγγρ. έξικνεϊται χρονικώς 
μέν άπό τής ίδρύσεως τής Βυζ. αύτοκρατορίας μέχρι τής ύπό των Φράγκων άλώσεως, 
τοπικώς δέ είς τον μεσοανατολικόν και βαλκανικόν χώρον, ενώ εξετάζει Όέματα σχέ· 
σιν εχοντα μέ τάς έπιδρομάς των βαρβάρων, διαπραγματεύσεις συνθηκών ( ύπό σύγ¬ 

χρονον δλως πνεύμα ) και τάς συνέπειας των επιδρομών. Παραλλήλως θίγονται ποι¬ 

κίλα ζητήματα. 
Ή δλη έκθεσις είναι εύληπτος και σαφής, ένημερωμένη βιβλιογραφιχώς καί 

κατατοπιστική διά τον είσαγόμενον είς τό θέμα των έπιδρομών τών βαρβάρων κατά 
του Βυζαντίου καί τής σημασίας τοΰ γεωγραφικού καί πολιτιστικού παράγοντος είς 

χόν σχηματισμόν τού μεσαιωνικού έλληνικού κράτους. 
Ν. Β. Τ. 

ΤναΐΙέ ά']έίιιάβ8 Β^ζαηΙίηβδ, I: Ια ΟΗνοηοΙο^ίβ ραν Υ.Θνυ,ιηβΙ (Ρτέ(αϋ€ άε Ραν,Ι 

Βρ·νηεΗ€). 
ΒίΙΙίοίΗέίΐηβ Βρζαηϋηβ, Ρί'βεβββ ϋηχνβηϋαίγ&ε άβ Ρναηοβ, Ρανίί ί95Β, # σσ. 

XII 487. 

Ό συνάδελφος κ. ΕβπιεΓίβ, προλογίζων τό εργον προαναγγέλλει την Ικδοσιν 
β' τόμου ύπό Α. Β&ΐ&ίΐΐβ άναφερομένου είς τον πάπυρον, τρίτου είς τά χειρόγραφα 
υπό Α. ϋαΐη καΐ άλλων ακόμη είς τάς έπιγραφάς, την σιγιλλογραφίαν, τήν νομι¬ 

σματικήν, τάς φιλολογικός πηγάς και τήν γλώσσαν. Ή γαλλική βυζαντινολογική 
Σχολή είναι φανερόν οτι τείνει ν’ άνσλάβη τήν πρώτην θβσιν είς τάς βυζαντινός 
σπουδάς, τήν οποίαν άλλοτε είχε τό Μονάχον, και τούτο φαίνεται φυσικόν, αν ένθυ- 

μηθώμεν τήν μεγάλην παράδοσιν τοΰ ιζ' σΐ. 
Ό πρώτος τόμος, άναφερόμενος είς τήν Βυζαντινήν Χρονολογίαν, οφείλεται είς 

πολύμοχθον καΐ πολυετή προσπάθειαν κρατίστου μελετητού, τοΰ πατρός V. Οηιιηεΐ 
τοΰ έν Παρισίοις Γαλλικού Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών ( τών ’Ασσομπσιο· 

νιατών ). 
Κατόπιν συντόμου εισαγωγής είς τό πρώτον μέρος τοΰ βιβλίου (1 -158) εξετά¬ 

ζεται ή παγκόσμιος και ή χριστιανική χρονολογία είς τούς συγγραφείς τών πρώτων 
αιώνων, ή χρονολογία τής ζωής και τοΰ πάθους τοΰ Κυρίου κατά τούς τρεις πριό- 

τους αιώνας, ό σεληνιακός πασχάλιος κύκλος τών 19 Ιτών (30-55), σι περί τής 
αρχής τής χρονολογίας θεωρίαι, ή πρωτοβυζαντινή χρονολογία — οΐ τροχοί τοΰ 

Πασχαλίου Χρονικού, ή Αλεξανδρινή, αΐ ΙπΙ Ιουστινιανού μεταβολαί, ό σχηματι¬ 

σμός τής Βυζαντινής Χρονολογίας, ό ηλιακός κύκλος τών 28 καΐ ό πασχάλιος τών 
532 ετών, ή εθνική χρονολογία καΐ ό πασχάλιος κύκλος τών Αρμενίων, ή χρονολο- 

9 - 3 -1959 
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γία τών Γεωργιανών, έπεται τό Συμπέρασμα έκ τής συνεξετάσεως τών έν λόγφ τρό¬ 

πων χρονολογήσεως τών τε Ρωμαίων και τών ανατολικών λαών. 

Είς τό δεύτερον μέρος (159 - 235) εξετάζονται Ιδία ό χρόνος εντός τοΰ έτους 
(ήμερα, Ιβδομάς, μήν, κατά τά διάφορα καλενδάρια), οι κύκλοι ή περίοδοι του 
ενιαυτοΰ, επομένως αί ινδικτιώνες, αί αστρονομικοί, πολίτικοι κλπ. χρονολογήσεις 
κατά τόπους, έν αις καί ή της Εγίρας κλπ. Επεται βιβλιογραφία τοΰ θέματος. 

Εις τό τρίτον μέρος ( 237 - 481) ευρίσκει τις τούς Χρονολογικούς Πίνακας, δηλο¬ 

νότι συγκριτικούς πίνακας, ήτοι τούς άπο Χρίστου Γεννήσεως, τών Ολυμπιάδων μέχρι 
τοΰ 347, άπό κτίσεως Ρώμης μέχρι 580 μ.Χ. κλπ. άλλους τών πασχαλιών, ηλιακών 
καΐ σεληνιακών κύκλων είς τήν Χριστιανικήν, Βυζαντινήν και Αλεξανδρινήν χρονο¬ 

λογίαν, συγκριτικόν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ τών ετών τής Εγίρας καΐ τών τής 
Χριστιαν. χρονολογίας, δεκαέξ ειδικούς πίνακας συντομωτέρους, εΐτα τών Λειτουργι¬ 

κών Καλενδαρίων τών Εκκλησιών Ελληνικής, Αρμένικης, Κοπτικής, 'Ιακωβιτικής, 

Νεστοριανής, καΐ πίνακα τών κυριωτέρων μουσουλμανικών εορτών. Καταλόγους ιστο¬ 

ρικούς τοΰ Βυζαντίου περιλαμβάνοντας τούς ύπατους, ρωμαίους καΐ έλληνας αύτο· 
χράτορας, τάς δυναστείας καΐ τούς βασιλείς δέσποτας κλπ, ΤραπεζοΟντος, Θεσσαλο¬ 

νίκης, Ηπείρου, Νέων Πατρών, Μυστρά, κατά τού; άσφαλεστέρους υπάρχοντας 
καταλόγους (οΐ δποίοι πάντοτε δεν είναι τελειωτικοί), Καταλόγους αναλόγους αφο¬ 

ρώντας είς τήν Περσίαν, τον Καύκασον καΐ τούς Μωαμεθανούς ήγεμόνας ( χαλίφας 
( προ · μετά ) σελτζουκίδσς, δθωμανούς καΐ μογγόλους. Καταλόγους Σλάβων ήγεμόνων 
(κοί Βουλγάρων), άλλους τής Λατινικής Ανατολής (Ιερουσαλήμ, Αντιόχειας, ελ¬ 

ληνικών περιοχών κλπ.), άλλους τής Δύσεως ( αύτοκράτορες Φράγκοι, ήγεμόνες όστρο- 

γότθων, λομβαρδών, βανδάλων, άρχοντες Ιταλικών χωρών μέχρι καΐ τών δουκών τής 
Ένετίας). "Επονται κατάλογοι έκκλησιαστικών αρχόντων ήτοι τών παπών, τών πα¬ 

τριάρχων τών ανατολικών πατριαρχείων (καί τών προσκαίρως λατίνων), ώς καί τών 
συνόδων κσΐ τέλος φυσικών φαινομένων ήτοι εκλείψεων, Ιμψανίσεως κομητών, σεισμών. 

Τό μέγα τούτο πλήθος τών πληροφοριών δέν ήχο δυνατόν νά έλεγχθβ άλλως 

ύπό τοΰ συγγραφέως, εΙμή διά τής προτιμήσεως τής άσφαλεστέρας βιβλιογραφίας, 

έπομένως οΐ έπωφελούμενοι του σπουδαίου τούτου εγχειριδίου θα προσθετουν έκα- 

στοτε τάς εξακριβώσεις τών νεωτέρων μελετητών, ή θ’ αναπληρώνουν τάς παραλεί¬ 

ψεις τοΰ βιβλίου { ένώ π.χ. υπάρχουν οΐ φράγκοι ήγεμόνες τής Νάξου δέν καταγρά¬ 

φονται οΐ 1210- 1669 δούκες τής ενετοκρατηθείσης Κρήτης). Τούτο δέν εμποδίζει 
τό βιβλίον νά είναι χρησιμώτατον, ακριβώς διά τόν συγκριτικόν του χαρακτήρα καί 
τό προτέρημά του δτι κινείται μεταξύ τών ?.αών τής Ανατολικής Μεσογείου, όπου 
έζησε τό Βυζάντιον ή ήλθεν εΙς καλάς ή κακάς σχέσεις μέ άλλους ευρωπαϊκούς, 

ανατολικούς καΐ βαρβάρους λαούς. Ν. Β, Τ. 

διακόνου X ο ο ο τ ό μ ον Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν Ι δ ο ν, 'Η εορτή τής Υπαπαντής τον Κυ¬ 

ρίαν, Ίσιαμπονί. 1945, 8^ σσ. 49. 

Καθυστερημένως σημειώ τήν άρίστην ταύτην μελετην τοΰ καθηγητοΰ τής Θεο- 

λογικής τής Χάλκης κ. Κωνσταντινίδου, έν ή εξετάζεται τό θέμα γραφικώς και Ιστο- 

ρικώς άλλα και άπό άπόψεως τέχνης καί λειτουργικής (ή έν Βλσχέρναις σύναξις) 

ή εορτή τής 2 Φεβρουάριου. Ν. Β. Τ. 

X ι κο λάο V Ά θ. Άντωνοπον λ ον, 'Η συνταγματική προστασία τον άγιορειτικον 
καθεστώτος. Διατριβή επί διδακτορία. Άΰ'ήναι 1958, θ® σσ. 298. 

Τά τρία πρώτα κεφάλαια ( — σ. 100) τοΰ βιβλίου έχουν Ιστορικόν χαρακτήρα, 

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΦΥΔΩΝ “Έτίΐί ΚΗ' 37 
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άναφέρονται δ’ εις την μέχρι του 1430, 1912 καΐ 1923 εποχήν αύτοΰ, ενώ τό Δ' εξε¬ 

τάζει τό άγιορειτικόν δίκαιον καΐ τήν εφαρμογήν του, την συγκρότησιν καΐ νομικήν 
■θέσιν τοΰ “Αγίου “Όρους, τά όργανα καί τάς λειτουργίας νομοθ-ετικήν, διοικητικήν 
καΐ δικαστικήν, και τάς άτομικάς ελευθερίας καΐ τά προνόμια εν τή άγιορειτικη 
πολιτεία. Πλούσια είναι ή εν τελεί βιβλιογραφία. 

Ν. Β. Τ. 

’Εηαμείνώνδα Χ,ρνσαν&οπονλον, Τα βιβλία ·&αυμάτων ιοΰ Αγίου Αημη- 

τρίου, τό Χρονικόν τής Μονεμβααίας και αί αλαβικαι επιδρομαι εις τήν "Ελλάδα. 

Ίατορική μονογραφία {άνάιυπον εκ τής « Θεολογίας > ΚΑ' - ΚΕ’). 

•Α&ήναι 1953, 8^ 2α. 157 ( + 3). 

Ό συγγρ., επανερχόμενος είς τό θέμα, απορρίπτει τήν κάθοδον Σλάβων εις 
τήν Ελλάδα κατά τά τέλη ς' αΐ. επί Μαυρίκιου, δεχόμενος οτι μαζικώς μόλις κατά 
τά μέσα τοΰ η' αί. κατήλθον, αραιοί δέ κατά τόν έβδομον. Δέχεται οτι ληστρικής 
τίνος επιδρομής μέχρι Κορίνθου επί Μαυρίκιου ή άνάμνησις έδημιούργησε τόν μύθον 
περί τής έπί 218 έτη σλαβικής κατοχής. Ενδιαφέρουσα είναι ή γλωσσική δισπρα- 

γμάτευσις, δι’ ής καταλήγει ό συγγρ. δτι «ή έπικράτησις τής Ιλληνικής γλώσσης είς 
τό συνολον σχεδόν τής Πελοπόννησου, εξαιρέσει περιοχών τής Άργολίδος, Κοριν¬ 

θίας καί Τροιζηνίας, δπου διατηρείται εΙσέτι ή άλβσνική, άποτελεϊ άδιαφιλονείκη- 

τον μαρτυρίαν δτι ό άρχαϊος έλληνικός πυρήν, Ισχυρότερος έκάστοτε πρός τά άναμι- 

χθέντα μετ’ αύτοΰ ξενικά στοιχεία, άφωμοίωσε ταΰτα, χωρίς νά άφήσονν (τάέν 
λόγιρ στοιχεία ) δπισθέν των ώς μαρτυρίαν τής διαβάσεώς των άλλο τι εΙμή Ιχατον- 

τάδας τινάς ξενικών τοποονυμιών ». 
Ν. Β. Τ. 

ΤΗ^ββ ΕανΙρ Βιιζαηϋηβ Η^ιηιηΒ αηά ΐΗβΐν ρΐαοε ίη ίΐιβ ΙίΙηνρτί οβ ΐΗβ ΟΗηνΰΗ ο{ 
ΟοηΒίαηϋηορΙδ, ίπά Ε. Α. ΡΙβΙοΗβτ. Οχβονά, ΒΖ 51, 1958, 58 - 64. 

*0 συγγραφεύς τοΰ άρθρου τούτου ήθέλησε νά συσχετίση τόν ΙΔ' "Υμνον ΕΙς 
τόν Εύαγγελισμόν τής Θεοτόκου τής Αθηναϊκής Ικδόσεως Ρωμανού τοΰ Μελφδοδ 
πρός τόν “Ακάθιστον "Υμνον. Μία τόσον επίπονος μελέτη δέν έπιτρέπεται νά άγνοή 
τήν βιβλιογραφίαν, καί έν προκειμένφ ό κ. ΡΙβίοΙιεΓ (ασθενέστατα άντιλαμβανόμε- 

νος τά λειτουργικά προβλήματα τής “Ανατολικής Εκκλησίας) μένει μόνον μέ τό 
κείμενον καί τήν εισαγωγήν τοΰ πρώτου εκδότου χ. ’Ιω. - Θεοφάνους Παπαδημητρίου 
(1952), άγνοών οτι συνεζήτησα τό θέμα τοΰ υμνου τούτου διατυπών τήν θεωρίαν 
περί εσωτερικού διαλόγου είς τόν Ρωμανόν, είς τόν ΚΤ' τόμον (1956) τής 
“Επετηρίδας, καΐ δτι τό αυτό θέμα, καθώς καί τό τοΰ “Ακαθίστου, μέ άπησχόλησεν 
είς τήν Εισαγωγήν εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν Α'^, 1958 (πρβλ. σσ. 269 - 290 

καΐ 290*300). “Άλλως θ’ άντελαμβάνετο τό θέμα ό κ. ΡΙβΙοΙιοΓ, αν έγνώριζε τάς 
δημοσιεύσεις μου έκείνας και τήν διάφορον ( πρός τόν πρώτον εκδότην τοΰ ΙΔ’ υμνου) 

έκτίμησίν μου τής αξίας τοΰ κειμένου τούτου. 
Είμαι περίεργος πώς ή διεύθυνσις τής ΒΖ, ή κατά τά άλλα μή παραλείπουσα 

ποτέ νά ΰποδεικνύη είς τούς "Ελληνας μελετητάς ασήμαντους βιβλιογραφικός παρα¬ 

λείψεις, παρέλειψεν εν προκειμένφ νά υπόδειξη είς τόν συνεργάτην της τήν βασικήν 
βιβλιογραφικήν ενημέρωσιν. ’Εκιός άν άμφότεροι έχωσι τήν πεπλανημένην γνώμην 
δτι είναι παραμελητέα ή ελληνική βιβλιογραφία, ής άνευ δμως οΰδέν είναι δυνατόν 
νά γραφή λυσιτελές καί φρόνιμον ! 

Ν. Β. Τ. 
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1} Ν. Β. Τωμαδάκη, Βυζαντινή δρολογία Α' Έκκληαιαοτικά τινα βιβλία, ^Λϋηνα 

ΞΑ', 1957, σσ. 8-16. 

Β' Τά είς -άρχης -άρχος, αντό&ι ΞΒ', 1958, σσ. χ'· Γ , 1-16. 

2} Βαα. Γ. Μανδηλαρά, Λάγιαι ά&ηβανριατοι λέξεις εκ Βυζαντινών κείμενων, 

αΰτό&ι ΞΒ', σσ. 820 - 368. 

Τά τρία άς άνω δημοσιεύματα σχετίζονται κατά τούτο : δεδομένου δτι είναι 

ανάγκη ή σύνταξις ενός λεξικού συμπληροΰντος τό του Κουμανουδη, Συναγωγΐ 
Μ|. Χ™»;σιο>ν, 1883, ™ν 8 ο ρί, ο = 1 β 3, 1887, «αί τας ρ.κοοτερας ερνασ.^ 

Ιών ·Εμμ. ΠεξοΜ,ύλου, Α. Α. Παπαδοπούλου, Φ. Κουεουϊ,ε «α., εμεβαϊ-ίειο 

Ηα.αδε.χ»9 ή ϊ«ααις εήν οποίαν 04 14811 ή αΧ«,χη ν6αμματ«η «α, λε|ικθϊοαφ.ε..1 

ϊογΙία ·Εν Ιών ώς άνα, μείειών, αί ό,ιοΐα. παραμέμποον «αΐ είς παίαερτερας ιοο 

1888 μελέιος άλλ' ίδί(} είς βν.ατονιάδα έκδόοεων γενομενιον μεια ταυια εν αΐς ης 
«ανΓκραιεας «αί ιών παία,οϊ.ονείων χρόνων (1204-ΜΒ3 ), εαο,ρν η_ν δεν αιμ- 

πΐιέλαβεν ό ΒορΚοοΙοδ είς τήν εργασίαν του, κατεφάνη η σημασία της εργασίας 
δχι μόνον διά τήν λόγιαν γλώσσαν (δι’ ήν άποδεικνύεται οτι είχε καταπληκτική 

δίναμικότητα νά πλάττη νέας λέξεις). άλλά καί διά την αρχαιαν λεξικογραφίαν 

Πολλάκις πράγματι λέξεις γνωσταί μόνον έκ χλωσσών τοΰ Ησυχίου η 
μαρτυριών πιστοΰνται έκ συγγραφέων καί δή προγενέστερων των ήδη ννωστών, πλή¬ 

θος δέ νέων (καί νέων σημασιών καί άποχρώσεων των γνωστών) συναντωνται. Αλλοι 
λέξεις θεωρηθεΐσαι ώς πλασθεϊσαι μετά τήν "Αλωσιν (Κουμανουδη, Συναγωγή 

νέων λέξεων, 1900), διαπιστοΰντσι δτι έκυκλοΰντο ήδη προ αΙωνων! ^ 
Τά δύο μελετήματά μου είναι ή άρχή μόνον της διαπραγματευσεως. Ο δ^ 

μαθητής μου κ. Μανδηλαράς, έργασθείς κατ’ έμπνευσίν μου, δημοσιεύει μόλις το 
Α τή7 συναγωγή; του, δπου έν τούτοις έκτός των άθροιστικως καταχωρισθειοων 

συνεζητήθησαν 358 λέξεις I Ταύτας, θά ήδύνατο ν“ αύξηση κατά πολύ, άν προέφθανε 
προ τυθημοαιεύοεως νά προβή είς άποδελτίωσιν πολλών άλλων συγγραφέων δπως 

τού Θεοδώρου Β' Λασκάρεως (Ρεεί:^). ^οΟ Δ. Κυδωνη η του I ω ^η Φ 
Βουεννίου. διά νά περιορισθώμεν είς τήν τελευταιαν βυζαντινήν περίοδον. Μετά 

τήν δημοσίευσιν τής ώς άνω μελέτης διά τής ύπ’ έμοΰ διευθυνομένης_ ' * 

(τήν δποίσν οΐ βυζανηνολόγοι πρέπει νά παρακολουθούν ως εχουσαν πάντοτε βυζα 
τιΧ ύλην), άναγνώσας τήν ύπό Νείλου γραφεϊσαν Τυπικήν διαταξιν της εν Κυ- 

^ρφ μονής Παναγίας τοΰ Μαχαιρα, έν Πειραιεϊ 1929 έκδοθεϊσαν υπο Σιμού Μεναρ- 

δου. έοημείωσα τάς άκολούθου; άπό τοΰ Α λέξεις, αι δποϊαι πρεπει να περιληφθουν 
είς τά λεξικά: ( έπί της θείας μεταληψεως ). ανα«ρωτ^«το; ( επι 

κτημάτων μονής ). αυτοκίνητα ( αφιερώματα ), τά· άριοτήριον ( μονής ), το - η τραπεζα. 

ΓοτΓχη.ήΜοταγής καιρός), άνάδσχσι λογισμών (= πνευματικοί). αβρωοια, ^ 

(άβοωσίας έπιτίμιον, νηστεία), άγελάρχης, ό (= ηγούμενος). αργυρεια σκευή, τα, 

άΙοηκάτωρ, ό. άρτσκσπίον. τό. άνάρωσι., ή ( έν ^τφ ορθρφ ^ 
ί ά άναγνώσεως, άλλη άπό τάς ά κ ρ ο ά σ ε ι ς τών έργων Σιλεντιαριου η^Πισιδου ). 

άπαράτρωτος^. άρχιτεκτονία (τοΰ Πνεύματος), ή. άποοτολικοι { μονάχοι), αποκειρεοϋαι 

(μοναχούς), άπαρεμποδίατως έπίρρ. άννοτερήτως έπίρρ. 
άντίκτησιν). ά^ντ,σία, ή (-λήθη). Πιθανόν δέ δ,έφυγον και αλλαι ηολως αθησαυ- 

ριοτοι ή καταλεκτέαι ώς παραδείγματα έν τοϊς λεξικοΤς, μετά των χωρίων ο-υ -αν- 

τώνται, άτινα έδώ παραλείπω. Τούτο σημειώ δια να τονίσω, οτι. όταν η Ακαδημία 

“Αθηνών άποφασίαη νά άναλάβη τό έργον τής άποπληρωσεως 
Μεσαιωνικής γλώσσης, θά άντιληφθώμεν καλώς και την εκτασιν ην τούτο θα λαβή 
καί τήν μέθοδον διά τής όποιας θά γίνη- άλλ’ ίσως εϊμεθα μακραν ακόμη τοιουτου 
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εγχειρήματος. Εν τώ μεταξύ ή συνέχισις της δημοσιεύσεως τής συναγωγής Μανδη- 

λαρα καΐ εμ;ιλουτισεως του καταλόγου των νέων εκδόσεων άς λαμβάνει ΰτϊ’ δψιν Οόι 
είναι εργον επιτακτικής χρησιμότητος. Ν. Β. Τ. 

■^· Τ(αμαδαχη, Εηΐΰχοπι] και Έτζιακοίίοι Κνδίονίας. * Κ^^}ιικα Χρονικά» ΙΑ', 
1957, σσ. 1 ■ 42. 

Εξαντλητική βιβλιογραφία κα'ι προσωπογραφία των βυζαντινών, τής φραγκο¬ 

κρατίας και τουρκοκρατίας μέχρις ημών επισκόπων, λογίων Ιερωμένιον κλπ. τής 
αρχαιότατης ταυτης επισκοπής, τών μοναστηρίων έλλην. καΐ λατινικών κοί Ιστορική 
εκΌεσις. Ν Β Τ 

Γεώργιον Ε. Κωαταρα., Δικηγόρον, Το η5ικ6ν αιοιχεΐον έν σνμβάαει χής εν 
ζωη δωρεαζ. ’Α^ήναι 1957, 8°, σελ. 83. 

Τό βιβλιον τοΰτο αποτελεί συμβολήν είς την ερευνάν τής επιβολής τοΰ ήθικοΟ 
κανονος |ν τφ Ελληνικφ Άστικφ Κώδικι τοΰ 1946 και είδικώς είς τάς διατάξεις 
τάς άφορώσας είς τήν Ιν ζωή δωρεάν τών άρθρων 496 -512 τοΟ Κωδικός. 

Μετά τον πρόλογον (σελ. 9 · 10), ακολουθεί εισαγωγή, ύπό τόν τίτλον < *0 ήθι- 

κός κανών Ιν ταΤς νεωτέραις περί δικαίου θεωρίαις καί τφ Άστικφ Κώδικι» (σελ. 

11 -21). *Εν συνεχείςι παρατίθεται τό πρώτον κεφάλαιον, ύπό τόν τίτλον « *0 ήθι- 

κός κανών Ιν τή συμβάσει τής εν γένει δωρεάς» (σελ. 23-53). Επακολουθούν τό 
δεύτερον κεφάλαιον, ΰπό τόν τίτλον « *Η έπιδρασις τής χριστιανικής ήθικής επί τής 
συμβάσεως δωρεάς · (σελ. 55 ■ 72) και τό τρίτον κεφάλαιον, ΰπό τόν τίτλον « Γενική 
συγκριτική έπισκόπησις καί γενικά συμπεράσματα» (σελ. 72 * 79). Είς τό πρώτον 
τών κεφαλαίων τούτων άναλύονται τά άρθρα 496 · 512 ΑΚ. και άποκαλύπτεται τό 
ήθικόν στοιχείον τούτιον (παρ. 1-7), είς δέ τό δεύτερον εξετάζεται ή Ιστορική Ιξέ- 

λιξις τής δωρεάς άπό τών Ρωμαϊκών μέχρι τών νεωτέρων χρόνων καί ή Ιπί ταύτης 
έπιδρασις τής χριστιανικής ήθικής, τή βοηθείφ τών κλασσικών καΐ νομικών κείμενων 
καί τών συναφών νεωτέρων εργασιών ( παρ. 1 - 4 ). 

Πρόκειται περί πρωτοτύπου διατριβής ύποβληθείσης έπΙ διδσκτορίφ είς τήν Νο¬ 

μικήν 2χολήν τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. *0 συγγραφεύς ακολουθεί τήν δογματι¬ 

κήν μέθοδον κσΐ παραθέτει ικανήν διεθνή βιβλιογραφίαν, ενίοτε δμως προβαίνει και 
εις ιστορικήν ερευνάν τοΰ θέματος. 2υγκεκριμένως είς τό δεύτερον καί τρίτον κεφά- 

λαιον ό συγγραφεύς, στηριζόμενος έπΙ τών κειμένων τής βυζαντινής νομοθεσίας, ώς 
και επί εργασιών ήμετέρων καί ξένων Ιστορικών, διατυπώνει ώρισμένας ιστορικάς ερ¬ 

μηνείας και συμπεράσματα έν σχεσει μέ τήν έπίδρασιν τοΰ χριστιανισμού είς τό δίκαιον 
άπό τών βυζαντινών μέχρι τών νεωτέρων κωδικοποιήσεων. 

Ν. Β. Τ. 

Ββν ηανά Μ, Κηοχ, ΤΚβ ΖίβΚίηά ΟοΙΙββϋοη ο( (^νεείί· τηαηΗ$αΗρί$, εν ΤΗβ 
ΎαΙβ ϋηίυβνβΐΐυ Ειδνανιι ΘαζβίΙβ, τ. 32 (1952, Οοίούεν], ηηηώετ 2, ο. 39-56. 

Ό καθ. Κηοχ περιγράφει 61 χφ, ελληνικά περιελθόντα είς τήν βιβλιοθήκην 
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ ΥδΙε έκ δωρεάς τοΰ Ιακώβου Ζίδΐίίπά· τά πλεϊστα τών χφ. 

τούτων περιέχουν αρχαίους έλληνας συγγραφείς· ενδιαφέρον φαίνεται νά είναι τό εν 
σ. 48 συντομώτατα περιγραφόμενον χφ., περιέχον επίσημα έγγραφα τοΰ Πατριαρ¬ 

χείου Κωνσταντινουπόλεοις, τών ετών 1631 - 1690. Επισημαίνω τήν ΰπαρξίν του, διά 
τους Ελληνας ερευνητας, οϊτινες θα διηρχοντο τυχόν έκ τοΰ Πανεπιστημίου τούτου* 
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θά ήτο καλόν νά εΐχομεν έν πρώτοις λεπτομερή περιγραφήν τών περιεχομένοιν εγγρά¬ 

φων, μήπως μεταξύ τούτων εύρίσκονται καί ανέκδοτα τοιαΰτα. 
ΔΗΜ. Σ. ΓΚΙΝΗΣ 

Ν ί κο λάου /. Πανταζοπονλον, Ελλήνων ουσοωμαζώσεις κατά τήν τουρκοκρα¬ 

τίαν. Ά&ήναι 1958, σ. 39. [’Ανάτυπον εκ του π. ^ Γνώσεις»]. 

Ό σ. αναπτύσσει πώς αί τέσσαρες αυτόνομοι μορφαί τής συσσωματώσεως έν 
τή Άρχοία Έλλάδι διετηρήθησαν κατά τά κύρια αυτών γνωρίσματα καΐ έπΙ τουρ¬ 

κοκρατίας: συσσωματώσεις θρησκευτικαί (Κλήρος), πολιτιχαι (Κοινότητες), στρα- 

τιωτικαί (καπετανάτα κλπ. ) καί οίκονομικαΐ ( έονάφια κλπ. ). Ή θρησκευτική συσ- 

σωμάτωσις, μέ επί κεφαλής τόν οίκουμενικόν Πατριάρχην, εις ον ό Κατακτητής 
πορεχώρησεν ώρισμένα « προνόμια », παρηγκοινισεν, ιδίως κατά τούς δύο πρώτους 
μετά τήν "Αλωσιν αιώνας, τάς λοιπάς μορφάς συσσωματώσεως· ό Κλήρος, επωφε¬ 

λούμενος τής Ισχύος του, επέβαλε τό επίσημον Δίκαιον (ρωμαϊκόν) είς βάρος του 
δημώδους Δικαίου. ΑΙ Κοινότητες, άρχικώς καταργηθεισαι, κατώρθωσαν βαθμηδόν, 

έναντι οικονομικών άνταλλαγμάτων, νά Ιπιτύχουν ϊδια «προνόμια», νά έπεκτείνουν 
τάς φορολογικά; δικαιοδοσία; των καΐ ΙπΙ τοΰ δικαστικού πεδίου, άναγνωρισθέντος 
αύταϊ; βαθμιαίως τοΰ θεσμοΰ τή; τοπικής αύτοδιοικήσεω;. ΑΙ Κοινότητες, κατά τήν 
έχδίκασιν τών υποθέσεων τών μελών των, εφαρμόζουν εθιμικόν Δίκαιον, συχνά κωδι- 

κοποιούμενον, Μικρότερα; Ικτάσεο); ήτο ή τρίτη μορφή συσσωματώσεως : ή στρα¬ 

τιωτική, έφσρμοσθεΐσα Ιδίως έν Μάνη, αλλά κσΐ έν Χειμάρρφ, Σουλιφ, Αγράφοις, 

Σφακίοις κλπ. ΟΙ καπετάνοι συγκεντρώνουν είς χεΤράς των καί τήν δικαστικήν Ιξού- 

σίαν, έφαρμόζοντες έθιμικόν Δίκαιον. ΑΙ οίκονομικαΐ, τέλος, συσσωματώσεις (Ισνα- 

φια, ρουφέτια, κομπανίαι, τσελιγκάτα, συντροφοναυτών ) ήσαν σημαντικώτσται, έκ 
τούτων δέ συνεκροτήθησαν αΐ έλληνικαι κοινότητες τοΰ Ιξωτερικοΰ.Ή ώραία μελέτη 

0. _ κσθηγητοΟ έν τφ Πανεπιστημίφ Θεσσαλονίκης -- τεκμηριοΟται διά πλουσιω- 

τάτης βιβλιογραφίας ( σ. 25 · 39). 
ΔΗΜ. Σ. ΓΚΙΝΗΣ 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ίδί(? των κατά τά ετη 1957 - 1958 υπό Ελλήνων δημοσιευθεισών μελετών σχετι- 

ζομένων κατά τινα τρόπον μέ τον υπό τής Επετηρίδας έπιδιωκόμενον σκοπόν^. 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑ! 

ΑΒΜΕ =Άρχεϊον Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος ( Ά. ’Ορλάνδου), περ., 

Ά'άήναι. 
ΑΕΚΔ =*Αρχ6Ϊον Έκκλ. καί Κανον. Δικαίου (περ.), Άθ^ήνσι. 
Άδ-ηνα = ( περ. ), Άδ'ήναι. 
ΑΘΛΓΘ =Άρχείον Θρςικικοΰ ΛαογραφικοΟ καί ΓλωοσικοΟ Θησαυροΰ (περ.), 

Άδήναι. 
Ακτίνες ={π8ρ.), Άθήναι. 
Αναγέννησις = ( περ.}, Χανιά. 

ΑΠ =Άρχεΐον Πόντου (περ. ), Άθήναι. 

ΑΠΞ “Άγιος ΠαΟλος ό Ξηροποταμίτης (περ. ), *Άγιον "Ορος. 

Γεν,Στρ.Έπ. = Γενική Στρατιωτική Έπιθ'εώρησις (περ,), Άδ'ήναι. 
ΓΠ = Γρηγόριος ό Παλαμδς (περ. ), Θεσσαλονίκη. 
ΔΑ = Δωδεκανησιακόν ΆρχεΙον (περ.), Ά'θ'ήναι. 

ΔΙΕΕ = Δελτίον Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας (περ.), Άθήναι. 

Δίπτ.’Ορθ. — Δίπτυχα "Ορθοδοξίας (περ.), Άθήναι. 
ΕΕΘΣΠΘ =’Επιστ. ’ΕπετηρΙς Θεολογ. Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

ΕΘΣΑ =Έπιστ, ΈπετηρΙς Θεολογ. Σχολής Πανεπιστημίου "Αθηνών. 

Εκκλησία =:(περ.), Άθήναι. 
Ελληνικά = ( περ.), Θεσσαλονίκη. 

ΕΜΑ =ΈπετηρΙς Μεσαιωνικού "Αρχείου ( "Ακαδημίας Αθηνών). 

"Εφημέριος =(περ.), παράρτημα περ. «Εκκλησία», Άθήναι. 

ΕΦΘΣ =ΈπετηρΙς Φοιτητικού Θεολ. Συνδέσμου ( Πανεπ. Αθηνών). 

ΕΦΣΑ =Έπιστ. "Επετηρ. Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστημίου "Αθηνών (περ.)· 

ΗΕ —"Ηπειρωτική "Εστία (περ.), "Ιωάννινα. 

ΗΙνΟ = 1ν"Ηε1ΐ6ηΪ3ΐη6 ΟοηίοπιροΓ&ίη ( περ. ), Άθήναι. 
Ήλειακά =(περ.), Λεχαινά. 
Θεολογία =(περ. ), Άθήναι. 
Θρακικά =(περ.), Άθήναι. 
Κερ.Χρ. = Κερκυραϊκά Χρονικά (περ.), Κέρκυρα. 

Κρ.Ε. = Κρητική "Εστία (περ. ), Χανιά. 

Κρ.Χρ. = Κρητικά Χρονικά ( περ. ), "Ηράκλειον. 

1 Συνετάχθη ύπό των φ.Φ. Κωνστ. Α. Μανάφη κοί Δημ. Ν. Παγκάλου. 
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Κυκλαδικά 
Κυπρ.Σ 
Μακεδονικά 
Μικρ.Χρον. 

ΝΕ 
ΝΣ 
"Ορθοδοξία 
"Ορθ.Σκ. 

ΠΑΑ 
ΠΒΣΘ 

Πελ. 
ΠΕ 
ΠΕΠ 
Πλάτων 

8ΒΝ 
Σκουφάς 
Συλλέκτης 

= ( περ. ), "Ερμούπολις. 
= Κυπριακοί Σπουδαί (περ.), Λευκόφαια. 

= (περ.), Θεσσαλονίκη. 
= Μικρασιατικά Χρονικά (περ. ), Άθήναι. 

= Νέα "Εστία (περ.), "Αθήναι. 
= Νέα Σιών (περ. ), "Ιεροσόλυμα. 

= (περ. ), Κωνσταντινούπολις. 

=Όρθόδοξος Σκέψις (περ.). Άθήναι. 
= Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών. 
= Πεπραγμένα τού Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνέδριου Θεσσαλο¬ 

νίκης ( Παράρτημα περ. "Ελληνικά, άρ. 7), Θεσσαλονίκη. 

= Πελοποννησιακά (περ.). 

= Ποντιακή "Εστία (περ. ), Θεσσαλονίκη. 
= Πρακτικά Α' συνεδρίου τού "Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού. 

= (περ. ), Άθήναι. 
= δΙπάί ΒίζδηΙίηί ε Νεοείΐεηΐοί (περ.), Ρώμη. 

= ( περ. ), "Αρτα. 

= (περ. ), Άθήναι. 

Α’ - ΓΕΝΙΚΑ 

ΒΕΗ ΝΙΚΟΥ. Κατάλογος των έλληνικών χειρογράφων κωδίκων τής έν Πελοποννήσφ 

Μονής τού Μεγ. Σπηλαίου, ΕΜΑ, Ζ', 1957, 3 ·38. , 

ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΑΘ.αν. Κωνσταντίνος ΟΙκονόμος δ έξ ΟΙκονομων ΕΕΘΣΠΘ, Β , 1957, 

291 -322. . 
Βελλα Β. Βασίλειος Στεφανίδης, ΕΘΣΑ, "Αθήναι 1958, 
ΔΗΜΑΡΑ Κ. Θ. Νίκος Α. Βεη; (νεκρολογία). Το πάθος του. ΝΕ, 64,1958,1655- 

ΔΥΟΒΟΥΝΙδΤΟΥ κ. I. Τά έν τή βιβλιοθήκη τού Ξ. Α. Σιδερίδου κατάλοιπα αυτου, 
Θεο°ον;«, ΚΗ· (1967), 829 - 346 , 493 - 608, ΚΘ’ ( 1968 ), 6- 17, 183 - 194. 

347 -355. , . .Λ ο- > 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔιονυςιατοΥ, μοναχού. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο βιος και 

τά έργα του 1749 - 1809, Άθήναι 1959, 379. 

ΖΩΡΑ ΓεΩΡ. Θ. Πρώτος πανεπιστημιακός διδάσκαλος των Νεοελληνικών Γραμμά¬ 

των. Νίκος Α. Βέης (νεκρολογία), ΝΕ, 64, 1958, 
ΚΟΝΙΛΑΡΗ Γερ. ·0 καθηγητής Άρχ. Βασίλειος Κ. Στεφανίδης, ΕΘΣΑ, Αθήναι 

1958, θ'-κζ'. 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ φ. "Ορη Άγια, "Εκκλησία, ΛΕ', 19ο8 5 - . 
ΚοΥΓΕΑ Σ. Β. Νίκος Α. Βέης (νεκρολογία), ΝΕ, 64, 1958, 1649 -1650^ 

ΜαΝΟΥΣΑΚΑ μ. I. Προσθήκαι καί συμπληρώσεις εις τήν "Ελληνικήν Βιβλιογραφίαν 

τού Ε. ΕεδΓΑηά, ΕΜΑ, Ζ', 1957, 34-83. 
ΠαΝαγιωτοπΟΥΛΟΥ I. Μ. Νίκος Α. Βέης (νεκρολογία). Τό πάθος της ερευνάς, 

ΝΕ. 64, 1958, 1656- 1657. , - ι Λττ* «λ 
τ Παντελεημονος ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. Νίκος Α. Βεης (νεκρολογία), ΝΕ, 64, 1958, 

1652 - 1653. , , , , 
ΠαΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ξ. π. 'Ο σοφός τής λεπτομέρειας, Νικος Α. Βεης (νεκρολογία), 

ΝΕ, 64, 1958, 1657. 
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I Πετροπουλου Γ.] ΟθΓΓ65ροη(3&ποβ εοΗαη^έε βηίΓε ιηοηδΐεϊΐΓ Ργ. ϋδΙ^βΓ, ρΓο- 

ίεδδβαΓ £ΐ Ι’ϋηίνεΓδΐίέ άε ΜυηίοΙη ηιοηδίεΐΐΓ Ο. Α. ΡείΓορουΙοδ ρΓο- 
ίεδδεαΓ α Ι’ϋηίνεΓδΐίε ά’ΑίΙιέηεδ, θ®, 33. 

Ροι,ιτιδ Ιν. Είπε δοΙίΓεΐ^εΓδοΙιυΙε ΐιη ΚΙοδΙεΓ Των Όδηγών, ΒΖ, 51 1958 17-36 
261-287. 

Σπυρίδωνος, μητρ. Ροδου. Κώδιξ Απολλώνων, Τιμητικός τόμος Ά. ’ΑλιβιΐΙάτου 
Άθήναι 1958, 439 - 448. ' ' * 

Τςακοπουλου Αιμιλιανου. Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της Βιβλιο- 

'&ήκης τού Οικουμενικοί) Πατριαρχείου· τόμ. Γ'. τμήμα χειρογράφων 
Ί. Θεολογικής Σχολής Χάλκης, Όρθ·οδο|ία, ΛΓ', 1958, 52-61 199-204 
321 - 328. 

Τςιριμωκου Ηλια. Νίκος Α. Βέης (νεκρολογία), ΝΕ, 64, 1958, 1651 - 1652. 

Τωμαδακη Ν. Β. Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης ( 1872 ■ 1958 ). Βιογραφικόν καί βιβλιο¬ 
γραφικόν σημείωμα, Κρ.Χρ., ΙΑ', 1957, ιγ'■ λα'. 

— Νίκος Α. Βέης, ΝΕ, 64 (1 Νοεμβρ. 1958), 1651. 

ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΕΥαΓΓ. 'Ο Γκιουξέπε Γκερόλα, Κρ.Ε., Γ, 1958, τεϋχος 77, 14-16. 

Β'-ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Αμαντου Κ. Γεωγραφικά όνόματα, ΕΕΒΣ, ΚΗ', 1958, 3 · 10. 

ΑΝΑΓΝίΐΣΤΟΥ Ιωαν. Διήγησις περί τής τελευταίος άλώσεως τής Θεσσαλονίκης, 8®, 

Άθήναι 1958.—Κρίσις ύπό Ν. Β. Τωμσδάχη, ΕΕΒΣ, ΚΗ', 1958. 

Αντονιαβιβ 8ορηιε. έίαάε δΐ^ϋδΐίςαε δΠΓ Ιεδ Ιεΐίτεδ άε Νΐοοίδοβ ΜνεΙίοοδ 
ΠΒΣΘ, 1958. 69 -98. 

Ανώνυμου. παλαιόν άφιερωμενον εΣς τόν στρατηγόν Γαβραν (1098 ) ΠΕ 
IX, 4935-4940. γ' ι . 

Γρηγοριος Νεοκαιςαρειαςί (βλέπε Ωριγένης). 

Δαλλα Ιω. (Γιάννη). Ό Ρωμανός, από τό πάΰος στήν Ικσταση, ΝΕ 63 1958 

τεΟχ. 733, 102 ■ 107. 

Διονύσιος Αλεξάνδρειάς : ( βλέπε Ωριγένης ). 

Ζωρα Γεωργίου Θ. Ή τελευταία δημηγορία του Παλσιολόγου και ό Βαρβερινός 

ελληνικός κώδιξ 111, 8®, 20. Άνάτυπον από τόν τιμητικόν τόμον Άμίλκα 
’Αλιβιξάτου. 

— Ιστορία τού Πτωχολέοντος (κατά ανέκδοτον παραλλαγήν του νεαπολιτικοΰ 

κωδικός ΠΙ. Α. α. 9 ), ΕΕΒΣ, ΚΗ', 1958, 414 -443, 

Ιούλιος Αφρικανός : ( βλέπε Ωριγένης ). 

0ΑΕΑΤ2Α3 3ταμ. Ο. Ε'θΓΪ§:ΐηε άεδ άΐΕΐεοϋεδ πεο - £Γεεδ άε ΓΙίαΙίε ηιέηάΐοπαΐε. 

ΟοΠεείίοη άε ΓΙπδέίίαί ά’έΐιιάεδ Β^ζβηΙίπεδ εΐ Νεο - ΗεΙΙέπίαιιεδ 
1958, 333. ^ 

Καψωμένου Στυλ. Γ. Έρευναι είς τήν γλώσσαν των ελληνικών παηόριον. (Σειρά 
πρώτη ), 8®, Θεσσαλονίκη 1957. 

— Βίε §ΓΪεοΙιίδε1ιε δρΓ&εΙιε ζνιάδείιεη Κοίπε υηά ηειΐ£Γίεο1ιΪ8ο1ι ΜύηοΗεη 
1898, 8®, 39 ( -{- 1 ). 

— *Η μαρτυρία τοΰ λεξιλογίου για τήν επιβίωση τοΰ Ελληνισμού στη Μεσημ- 

βινή Ιταλία, ΠΒΣΘ, 1958, 299- 324. 

ΚοΥΓΕΑ Σ. Β. Βερολίνειος παραλλαγή τοΰ περί νηστείας εμμ. κανόνος Λουκά του 

Χρυσοβέργη, Τιμητικός τόμος *Α. Άλιβιξάτου, 1958, 216-226. 

ί" 
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ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΦαΙΔ. ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος ό)ς γραμματικός (περίληψις), ΠΒΣΘ, 

1958, 159. 
ΚριαρΑ Ε. 'Ο λαϊκότροπος χαρακτήρας τής κρητικής λογοτεχνίας, οΐ λογοτεχνίες 

τής Αναγέννησης χαΐ ή βυζαντινή παράδοση (περίληψις), ΠΒΣΘ, 1958, 325. 

— Ό τάφος τοΰ Διγενή Ακρίτα σέ μια γέφυρα τοΰ Ευφράτη (περίληψις), 

ΠΒΣΘ, 1958, 160. 
— "Ενα νέο χειρόγραφο τοΰ Χρονικοί τοΰ Λεοντίου Μαχαιρά, ΕΦΣΘ, Ζ', 1957, 

43-47. 
Κωνσταντίνου Ειρηνουπολεως. Μιχαήλ Άχομινάτος ό Χωνιάτης, Αρχιεπίσκο¬ 

πος Αθηνών, "Ορθοδοξία, ΛΓ', 1958, 389 -394. 

ΜαΝΔΗΛΑΡΑ Βας. Λόγιοι αθησαύριστοι λέξεις έκ βυξαντινόϊν κειμένων, Άθηνά, 

1·; ΞΒ', 1958, 320 -368. · 

|.·.· ΜΠΟΝΗ Κ. Γ. Σωφρόνιος Ίεροσολύμοιν ώς θεολόγος, έγκωμιαστής καί ύμνογράφος, 

Ι' Τιμητικός τόμος Ά. Άλιβιζάτου, 1958, 269 -292. 

— Ό "Αγιος Δημήτριος είς τήν Βυζαντινήν λογοτεχνίαν, Όρθ.Σκ., Α', 19, 1958, 

268 - 270. 
ΝίΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Παν. Γ. ΈπΙ τής επιγραφής καί τοΰ προοιμίου του είς τό Σάββα- 

τον τής Τυροφάγου ύμνου Ρωμανού τοΰ Μελφδοϋ, ΠΒΣΘ, 1958, 184-187. 

— "Υμνοι (Κοντάκια) σφζόμενα είς χ/φα τής Βαλλικελλιανής Βιβλιοθήκης τής 

Ρώμης, ΕΕΒΣ, ΚΗ', 1958, 286 -323. 

2υδη Θεόδωρου, Προσωδιακά χριστιανικά ποιήματα, ΝΕ, 64, 1958, 1198- 1206. 

— Εγκώμια, ΠΒΣΘ, 1958, 277-287. 

ΠαΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ γ. α. ΑΙ πηγαι τής Άκριτηίδος καΐ ή σημασία των διά τήν δια- 

φώτισιν των ζητημάτων τοΰ ποιήματος, ΠΒΣΘ, 1958, 200. 

ΠαπαδοΠΟΥΛΟΥ Ιω. Παρατηρήσεις έπι τής χειρογράφου παραδόσεως τής Ιστορίας 

τοΰ Δούκα, ΠΒΣΘ, 1958, 201. 

Σακαλη 1. Τά «Επιτάφια* τοΰ Γρηγ. τοΰ Ναζιανζηνοΰ, Άφιέρ, Άλ. Γκιάλο, 

Άθήναι 1958, 825-341. 

ΣΙΓΑΛΑ Αντωνίου. Προβλήματα συστηματικής έκδοσης βυζαντινών καί μεταβυζαν¬ 

τινών δημοτικών κειμένων (περίληψις), ΠΒΣΘ 1958, 249-250. 

Συνδικα Λ. Παρατηρήσεις σέ δυο ομιλίες τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, ΕΦΣΘ, Ζ', 1957, 

209 - 214. 

Τςοπανακη α. Γ. Βυζαντινά διαλεκτικά στοιχεία στήν Κωνσταντινούπολη (περί- 

ληψις), ΠΒΣΘ, 1958, 276. 

Τωμαδακη Νικ. Β. "Ανθολόγιαν Βυζαντινής 'Υμνογραφίσς, ήτοι κείμενα Ρωμανού 
και άλλων ποιητών κριτικώς έκδεδομένα, έπιμελεία — έν Άθήναις 1958, 

8®, η' + 152. 

— Είσαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμος Α', έκδοσις δεύτερα, τεύχος 2 

Ή Βυζαντινή ποίησις, Άθήναι 1958, 8®, 151 -366. 

— Αισθητική δισφοροποίησις θρησκευτικής καΐ εκκλησιαστικής 'Υμνογρσφίας, 

ΕΕΒΣ, ΚΗ', 1958, 65 -86. 

— Ιηνοο&Ιίοπδ άοδ 1ιγηιηο2Γ&ρΙιε5 &ιιχ Μπδβδ οΐ αιιχ δ&ίπίδ ροπΓ οΜβ- 

ηΪΓ ΓϊπερΪΓ&ίίοη, ΚέΒ, XVI, 1958 (Μέΐαπ^εδ δένέΓΐη δ&ΐ&νίΐΐε), 

250 ■ 252. 

— Βυζαντινή ορολογία Β'. Τά είς -άρχης -άρχος, Άθηνά, ΞΒ’, 1958, γ'-ς' και 

1-16. 

Χρήστου Π. Κ. Ή φυγή τοΰ Γρηγορίου, Τιμ-ητικός τόμ.ος Ά. Άλιβιζάτου, 1958, 

507 -515. 
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Ωριγένης. — Βιβλιο-θ'ήχη Ελλήνων Πατέρων και Έκκλησ. Συγγραφέων. “Έκδοσις 

Άττοστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 

Μέρος Ε' (Βιβλιοθ. Έλλ. Πατέρων, τ. 13), Ά·θήναι 1957, δ'*, 457. 

— Μέρος Τ' { » > > τ. 14 ), Άΰ·ήναι 1958, 8®, 445. 

— Μέρος Ζ' ( > , , τ. 15), Άθήναι 1958, Β», 446. 

— Μέρος Η'( * > . τ. 16 ), “Αθήναι 1958, 8», 444. 

— Μέρος Θ' - Ιούλιος Αφρικανός - Διονύσιος Άλεξανδρείας · Γρηγόριος Νεοκαι- 

καισαρείας. ( Βιβλιοθ·ήκη Ελλήνων Πατέρων καί Έκκλησ. Συγγραφέων, 17), 

Άθήναι 1958, 8°, 420. 

Γ' - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ζακυθηνου Διονυσίου. Τό Βυζάντιον μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως, ΕΕΒΣ ΚΗ' 
1958,367 -400. ' ’ 

— Σκε-ψεις τινές περί ΕΙκονομαχίας, Τιμητικό; τόμος *Α. Άλιβιζάτου, 1958, 
90 -102. 

Ηλιαδου Δημοκρατίας Σ. *0 ’Αγιος Δημήτριος καί οί Σλάβοι, ΠΒΣΘ. 1958 
128- 140. 

ΘβΟΧΑΡΙΔΟΥ Γ. Μιχαήλ Δούκας Γλαβας Ταρχανειώτης, ΕΦΣΘ, Ζ', 1957, 183 - 206. 

ΚΑΚΔΥΑΝΝΟΡϋΐ.08 Επίδίβΐιΐϊη^ Όηά Ββ<ΐ€ΐι{ΰο§· άβδ Νοπιοε ΟβοΓβΙΙίΟδ, ΒΖ. 
51,1958,356 -378, 

ΚΟΛΙΑ Γεωργ. τ. Συνοπτική Ιξιστόρησις των γεγονότων τής Βυζαντινής *Ιστορίσς 
άπό 325 μέχρι 1453 μ X., Γβν.Στρ.Έπ., Θ', άρ. 2, 1958, 22-32. 

— οι θ'βσμοί του Βυζαντινού Κράτους, Γεν.Στρ.Έπ,, Θ', άρ. 2, 1958, 17 -21. 
— Κεφάλαια Ιστορίας τών μέσων χρόνων, 8·^, 153. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕιρηνΟΥΠΟΛΕΩΣ (Έπισκ. ). ΑΙ νήσοι ΌΙεϊα καΙ Πλάτη κατά τήν 
βυζαντινήν Ιποχήν, Όρθοδο|ία, ΑΓ', 1958, 278-280. 

— Τό Καδήκιο'ί κατά τήν βυζαντινήν έποχήν, Όρθοδοξία, ΑΓ', 1958, 7 ■ 11. 

Λαδα Γ. Γ. Βιογραφικαί τινες σημειώσεις περί των Καματηρών, καί των Ιν τφ 
πατριαρχικφ σιγιλλίφ τής Μονής τοΰ Παντοχράτορος τής Ταώ άνσφερομένων 
αττικών άνδρών, Συλλέκτης, Β', 1957, 64-74. 

ΛαΟΥΡΔΑ Βας. Κύριλλος καΐ Μεθ·όδιος, οί ιεραπόστολοι τών Σλάβων, ΝΕ, 63, 1958, 
τεϋχ. 734, 149 - 156. 

Οικονομιδη Νικ. Α. ΑΙ χρονολογίαι είς τό Χρονικόν Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου 
ΆΟήνσιον, Β', 1957, 71 -85. ’ 

Ραμφου Ιωαννου. Μνήμαι Σεισμών, Τιμητικός τόμος Ά. Άλιβιζστου, Άθήναι 
1958, 593-617. 

Σουλη Γεωργίου Χρ. Αί νεώτεραι ερευναι περί Γεωργίου Κσστρκότου Σκενδέρ- 

μκεη, ΕΕΒΣ, ΚΗ', 1958, 444 -457. 

Τωμαδακη Νικ. Β. Φραγκοκρατουμένη Κρήτη, Κρ.Ε., Γ, τεύχος 78, 1958, 5-6. 

Το ΟΧΙ τού 1940 και η Ι3νική άντίστασις έν Ήπείρφ κατά τον ιγ' αιώνα, 

ΕΦΣΠΑ, 1958-1959, 161 -172 (καί αύτοχελώς, 8®, ΐ8'+-2 λ.), 
Χατζηψλλτη Κ. ή Κύπρος, τό Βυζάντιον κσΐ τό Ίσλάμ, Κυπριακοί Σπουδαί Κ' 

1956, 15-29. 

ΧρυςαΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Επαμεινώνδα. Τά βιβλία θαυμάτων τοΰ 'Αγίου Δημητρίοο, τό 
χρονικόν τής Μονεμβασίας καί αΐ Σλαβικαι Ιπιδρομαί είς τήν Ελλάδα 
Άθήναι 1958, 157. ’ 
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Α'-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΝΑ3Τ08 Μ. V. Εκκλησία καΐ πολιτεία κατά τήν πρώτην περίοδον τής είκονομα- 

χίας (726 - 787 ), Τιμητικός τόμος Ά. Άλιβιζάτου, 1958, 8-21. 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ. Χρονογραφική καί τοπογραφική Ιστορία τοΰ Αγιου Ορους Αθω. Ιερά 
Μονή Αγίου Παύλου, ΑΠΞ, 1958, άρ. 65, 6 - 11, 41 -48. 

— Ιερά Μονή Σίμο)νος Πέτρας, ΑΠΞ, Θ', 1958, αρ. 67, 86 -87. 

— Χρονογραφική καί τοπογραφική Ιστορία τοΰ Αγιου Ορους Αθω. Ιερά Μονή 

Αγίου Παύλου, ΑΠΞ, Θ', Ίούλ. - Σεπτ. 1958, 72*85, 

ΒαγΙΑ Κώστα Χαρ. Θεοχάρης χαΐ Απόστολος Ντου'ίας. Οι εν Αρτη εν οσιότητι 

διβπρέψαντες, Σκουφάς Ιον, 1955, 14- 17. 

Βασιλείου μητροπολίτου ΠΡ. Λήμνου. Ή έν τή Μητροπόλει Θηβών εκκλησια¬ 

στική κατάστασις κατά τήν περίοδον τής Έλλ. Έπαναστάσεως, Άθήναι 

1958, 49. 
— Ή “Ιερά Μητρόπολις Λήμνου διά μέσου τών αΙώνων, ΑΕΚΔ, ΙΓ’, 1958, 27 - 

42,93 -108,157 -170. 

Βιταλη Φιλάρετου, αρχιμ. Φιλόθεος 6 Σίφνιος, Μητροπολίτης Καισαρείας και 

Καππαδοκίας (1750- 1816), Άθήναι, 1958, 27. 

ΓερομιχαλοΥ Αθαν. Γρ. Κωνσταντίνος Οίκονόμος 6 Ι| ΟΙχονόμων, ΕΘΣΘ, Β , 

1957,293 -322. 
ΓρΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Τάσου ΑΘ. ΟΙ ποτριάρχαι Ιεροσολύμων Σωφρόνιος καί Θεοφάνης, 

Δ1ΕΕ, ΙΓ', 1959, 218 -240. 
— *0 Ιεροσολύμων Γερμανός ( 1534- 1579), ΕΕΒΣ, ΚΗ , 1958 , 406 - 418. 

— *Η Μονή Φιλοσόφου μετά τά Όρλωφικά, ΑΕΚΔ, ΙΓ , 1968, 49 - 64. 

— 'Ενωσις Μονής Φιλοσόφου μετά τής Σχολής Δημητσάνης, ΑΕΚΔ, ΙΓ', 1958, 

109-116. 
— "Υστεροι χρόνοι Μονής Φιλοσόφου, ΑΕΚΔ, ΙΓ , 3, Αθήναι 1958, 179 -199. 

— Κύριλλος Γ' Σπανός, 6 έπιβάτης τού ΟΙκουμενικοϋ Θρόνου, Θεολογία, ΚΘ’, 

1958, 92 -104, 407 - 417 ( = 271 ■ 282). 
ΔουλγερακΗ Εμμανουήλ I. Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής Μονής Βροντισίου, 

Κρ.Χρ., ΙΒ', 1958, 117 - 170, τεύχος 1. 

ΕαευθΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ αρχιμ. Οί πρόμαχοι τού Συμβόλου τής Νίκαιας. *0 

"Αγιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Εκκλησία, ΑΕ', 

1958 , 423 - 426. 
ΘεΟΛΟΓΙΤΟΥ ΛνθιμΟΔ'. Θεοφάνης Καρύκης ό έξ Αθηνών, Εφημέριος, Ζ, 1958, 

565 - 569. 
ΘεΟΧΑΡΙΔΟΥ γ. I. Σύντομος Ιστορία τοΰ 'Αγίου "Ορους (Διάλεξις). Εκδοσις Ιδρύμα¬ 

τος Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, άριθ. 23, Θεσσαλονίκη 1958, 8^, 24. 

ΚοΛΛΑΡΟΥ Ιωαννου Γ. 'Ιερά Μονή Τήνου Κυρίας τών Αγγέλων. Ιστορία, ευρεσις 

είκόνος Εύαγγελιστρίας, κειμήλια - οδηγός, 8*^, 72. 

ΚοΝΙΔΑΡΗ Γερ. I. Ή άρσις τοΰ Βουλγαρικού Σχίσματος, συμβολή εις τήν σύγχρο¬ 

νον Γεν. Έκκλ. Ιστορίαν. Β' εκδοσις, Άθήναι 1958, 134. 

— *Η σπουδαιότης τών περί τό πολίτευμα τής Άρχεγόνου Εκκλησίας ερευνών, 

Τιμητικός τόμος Ά. Σ. Άλιβιζάτου, 1958, 189 -215. 

Λαδα Γ. Γ. Δημήτριος Άναδρσμσρης, ό κτήτωρ τής έν τφ "Ορει τών Άμώνων 
Μονής τοΰ Γενεσίου τής Θεοτόκου (νΰν Αγίας Παρσ.σκευής ) και άλλων επι 

τοΰ Πεντελικοΰ όρους Μονών, Συλλέκτης, Β , 1957, 75-92. 
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Μπονη ΚΩΝ. Γ. 'Ο "Αγιος Ιγνάτιος ό θεοφόρος καί αΐ περί εκκλησίας άντιλή- 

ψεις αύτοϋ, Άθήναι 1958, 8®, 26. 

Νικολάου επιςκ. Αξωμης. Εκκλησία Αιθιοπίας καί οί Κανόνες τής πρώτης έν 
Νικαίφ Οικουμενικής Συνόδου, Εκκλησία, ΙΓ', 1958, 163- 164, 195-197, 

215-217. 

Παπαδοπουλου Νικολάου Παν., πρωθιερεως. Μονής Αγίων Θεοδώρων (Επι¬ 

σκοπής Κερνίκης) έθνικαί εκδουλεύσεις, Εκκλησία, ΛΕ', 1958, 250 - 252. 

— Βρεσθένης Θεοδώρητου κληρονόμων αϊτησις. Εκκλησία, ΛΕ', 1958,349 - 350. 

— Άπό την άγνωστον Ιστορίαν τοΰ 1821. Σάλωνων 'Ησαΐου αϊτησις κληρονόμων. 

Εκκλησία, ΛΕ', 1958, 427-429. 

·|· Παπαδοπουλου ΧρυςΟΣΤ. Σελίδες έκ τής Ιστορίας τής εκκλησίας Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως κατά τόν ΙΘ' αίώνα, Τιμητικός τόμος *Α. Σ. ’Αλιβιζάτου, Άθή- 

ναι 1958, 354-359. 

Σακελλαριου Σοφ. 'Η συμβολή τοΰ Μιχ. Ψελλοΰ εις τό πεδίον των Μαθημ. Ιπι- 

στημών. Άφιέρ. Άλ. Γκιάλα, Άθήναι 1958, 343 -357. 

Σπαθαρης Αυρ. Τό οικουμενικόν ΙΙατριαρχεϊον, Άθήναι 1958, 8*^, 30. 

ΤςακΟΠΟΥΛΟΥ Αιμιλιανου αρχ. Επισκοπικοί κατάλογοι κατά τούς κώδικας των 
Υπομνημάτων τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, Όρδοδοξία, ΛΓ', 1958, 

12 -35, 150- 173, 281 -304, 395-420. 

Τωμαδακη Νικ. Β, Εκλογή άρχιερέων Κρήτης εξω τής §δρας τής ΜητροΛολεως 
κατά τού; τελευταίους χρόνους, Τιμητικός τόμος Άμίλκα Άλιβιξάτου, 
1958, 507-515, καΐ άνάτυπον 14. 

— Επισκοπή καΐ Επίσκοποι Κυδωνίας (Άγιας, Κυδωνιάς (καί Κισάμου) καί 

Άποκορώνου ), Κρ.Χρ,, ΙΑ', 1957, 1 -42. 

ΦίΛίΠΠΑίΟΥ Θεοκλήτου αρχιμ. "Εγγραφα έπισκοπής Αίγίνης λόγου ά|ια, Θεολο¬ 

γία, ΚΘ’, 1958, 55-65, 218 -233. 

Φιλίππου Χρ. Πρωτόκολλον έκταφής των όστών τής Άγιας Θεοδώρας, Σκουφάς, 

Α', 1956, 165- 168. 

Χατζηψαλτη Κ. Έκ τής Ιστορίας τής έκκλησίας Κύπρου κατά την Φραγκοκρατίαν. 

Α' Τρόπος Ικλογής Ελλήνων έπισκόπων. Β' Έλληνες επίσκοποι Λευκορίων, 

Κυπρ.Σπ., ΚΒ', 1958, 13-26. 

Ε' - ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

ΑναγνωςτΟΠΟΥΛΟΥ Β. ή περί τής Θεοτόκου διδασκαλία τοΰ Ίωάννου τοΰ Δαμα¬ 

σκηνού, Τιμητικός τόμος Ά. Σ. Άλιβιξάτου, Άθήναι 1958, 570 - 578. 

ΟΕΝΤΑΚΙ3 ΒΑ3ΐι,ιθδ Γ. Ιοαπποδ Κγρ&η88Ϊοΐ€3 δΙοΐοΗβίοάββ εΙ^ΙΙιΟΒίδ Ιοπ ΐΚβο- 

Ιο^ΐΐτοη ΐΐιεββοπ. Θεολογία, ΚΘ', 1958, 115-125, 301 -312. 

ΕλευΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘ. Τό Μυστήριον τής Σωτηρίου θείας οικονομίας κατά τά έν τή 
Όκτωήχφ τροπάρια Ίω. τοΰ Δαμασκηνού, Εκκλησία, ΛΕ', 1958,470. 

ΕχΑκςκοδ Βα3Ιι.. 0&3 δοζίαίε ΡτοΒΙειη αΙδ είπ ΐηηβΓίείΓοΙιΙΐοΙίθδ Ρτοΐϊίειπ. Τιμη¬ 

τικός τόμος Ά. Σ. Άλιβιξάτου, Άθήναι 1958, 579-592. 

Ιάκωβου μητρ. Μελιτης. 'Ο άνθρωπος τής ορθοδόξου ανθρωπολογίας, Ακτίνες, 

ΚΗ', 1958, 197 ■ 202. 

ΚαρμιΡΗ Ιω. 'Η έκκλησιολογία τοΰ Μεγ. Βασιλείου, ΕΘΣΑ, Άθήναι 1958, 1(β -139. 

— Έκ τής εκκλησιολογίας τοΰ Μεγ. Βασιλείου, Εκκλησία, ΛΕ', 19^, 211-213, 

246-249, 271 -273, 286- 288, 303-305. 
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ΚΛΗΡΙΔΗ Νέαρχου. Κυπριακή Αγιογραφία. Προλεγόμενα καΐ κείμενο τής ακολου¬ 

θίας τοΰ άγιου καί ενδόξου μεγσλομάρτυρος Αρτεμίου τοΰ θαυματουργού, 

Κυπρ.Σπ., ΚΒ' 1958, 29 -66. 

ΚΟΝΙΔΑΡΗ Γερ. σ. 'Η οπουδαιότης τοΰ θεσμού τής έκκλησίας εις τήν Ιστορίαν καΐ 

ξωήν τοΰ Χριστιανισμού, ’Ορθ.Σκ., 3, 1958, 35-36. 

ΛιβεΡΙΑΔΗ Ευελ. Προβλήματα θρησκευτικής φιλοσοφίας, Άθήναι 1958, 8°, 135. 

Λωαη Σοφ. Δ. Μεταφυσικοί πηγαΙ αισιοδοξίας τής χριστιανικής θρησκείας, Όρθ. 

Σκ., 7-8, 1958, 117 - 118. 

— Εσχατολογία και Ιστορία, ΕΕΘΣΠΘ, Β', 1957, 225-260. 

Μικραγιαννανιτου Γεράσιμου. Απολυτίκια, Κοντάκια καΐ Μεγαλυνάρια τοΰ 
ενιαυσίου Μηνολογίου, Άθήναι 1957, 200. 

— Άκοί^ουθία τοΰ παιδιού Ίησοΰ, Δίπτ.’Ορθ., Α', 1956. 

— Ακολουθία τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομ. Μάμαντος, Άθήναι 1958, 20. 

ΜουρατΙΔΟΥ κ. δ. 'Η ουσία τής Έκκλησίας κατά την διδασκαλίαν Ίωάννου τοΰ 
Χρυσοστόμου, Θεολογία, ΚΘ', 1958, 65*92, Κ' 233 -271. 

Μπονη Κωνςτ. Μεγάλου Βασιλείου « Πρόσεχε Σεαυτφ », ΕΘΣΑ, Άθήναι 1958, 

233-261. 
— Ό Άγιος Ιγνάτιος ό θεοφόρος καΐ αί περί έκκλησίας αντιλήψεις αύτοΰ, 

■Ορθ,Σκ., Α', 1958, 10- 12, 21 - 22, 39-41. 

— 'Η κοινωνική δικαιοσύνη κατά τούς Πατέρας τής Έκκλησίας, Όρθ.Σκ., Α', 

1958, 254 -257. 

— Βασιλείου τοΰ Μεγάλου είς τό « Πρόσεχε Σεαυτφ », Άθήναι 1958, 8·^, 33. 

ΜπΡΑΤΣΙΩΤΟΥ Παν. Ή εργασία κατά τούς τρεις 'Ιεράρχας, ΕΘΣΑ, Άθήναι 1968, 

3-22. 
— Κωνσταντίνος ό εξ ΟΙκονόμων ώς Ιβδομηκοντολόγος, Εκκλησία, ΙΓ', 1958, 

161 · 162. 

ΜυτιλΗΝΑΙΟΥ ΕΜΜ, γ. 'Η Παλαιά Διαθήκη έν τή Όρθοδόξφ Αατρείφ, Όρθ.Σκ., 

Α', 22 -24, 1958, 320-323, 

ΜωρΑϊΤΟΥ Δημ. ή δμιλίσ και ό λόγος, Τιμητικός τόμος Ά. Σ. Άλιβιξάτου, Άθή- 

νσι 1958, 334 -338. 
'Η αρχαιότερα μορφή των λειτουργιών τοΰ Μ. Βασιλείου καΐ τοΰ Χρυσοστό¬ 

μου, ΕΕΘΣΠΘ, Β', 1957, 1 -38. 

— Τό κήρυγμα έν τή Ανατολή κατά τόν χρυσοΰν αιώνα τής Έκκλησίας καΐ μέχρι 
τών χρόνων τοΰ Ίω. Χρυσοστόμου, ΕΕΦΣΠΘ, Β', 1957, 261 -290. 

Παπαδοπουλου Χρυς. αρχιεπ, Περί Ίερουσύνης, Εκκλησία, ΛΕ', 1958, 492 -493. 

ΣΙΩΤΟΥ Μάρκου Αντ. ΑΙ περί θείας ευχαριστίας π?,ηροφορίαι τής Καινής Δια¬ 

θήκης υπό τό φώς τής εκκλησιαστικής ερμηνείας, ΕΕΘΣΠΘ, Β', 1957, 

155-223. 
ΣταυΡΙΔΟΥ Βας. Θ. Αί Ώριγενικαί έριδες. Θεολογία, ΚΘ’, 1958, 37 - 45,195 - 208. 

— 'Η Αλεξανδρινή Σχολή μετά τόν Ωριγένη, Όρθοδοξία, ΛΓ', 1958, 36 -51, 

191 - 198, 305-320, 442 - 450. 

ΤΡΕΜΠΕίΛΑ Παν. ή μήτηρ τοΰ Αυτρωτοϋ, ΕΘΣΑ, Άθήναι 1958, 217 -229. 

ΤςιΚΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ. π. Τό συγγραφικόν έργον τοΰ Αγίου Νεοφύτου, Κυπρ.Σπ., 

ΚΒ', 1958, 69 - 214. 

ΤΣΙΠΙΡΠΑΝΛΗ Αιμ. ή συμβολή Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού είς τήν φιλοσοφίαν τής 

θεολογίας, Ακτίνες, ΚΑ', 1958, 441 -449. 

ΦΟΥΣΚΑ Κ. Άπό τάς επιστολάς Ιγνατίου τοΰ Θεοφόρου, Ακτίνες, ΚΑ', 1958, 

169- 174. 
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ΦΥΤΡΑΚΗ ΑνδρεΟΥ. 'Η αξία τής άνθρο>πίνης προσωπικότητος κατά τούς τρείς 

Ίεράρχας, ΕΘΣΑ, Ά'θήναι 1958, 59 -99. 

Χρήστου Παν. Κ. Νικήτα τοϋ Στηθ·άτου, ανέκδοτα μυστικά συγγράμματα, ΕΕΘΣΠΘ, 

Β', 1957, 39 - 130 [καί εκδοσις τοϋ λόγου Περί -ψυχής). 

Ζ'-ΤΕΧΝΗ 

Ανώνυμου. Ιερά μονή Φιλοθ-έου, ΑΠΞ, 1958, άρ. 66, 49-51. 

— Ιερά μονή Καρακάλλου, ΑΠΞ, 1958, αρ. 65, 12-15. 

ΒαΡΝΑΒΛ μητροπολ, ή βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, Εκκλησία, ΛΕ', 1958, 

490-491. 
ΒαΣΙΛΕΙΑΔΗ δ. “Από τάς εκκλησίας τής νήσου Κύθγου, ΕΕΒΣ, ΚΗ , 1958, 324 - 361. 

Βαςιλειαδη Δημ. Β. “Η λαϊκή αρχιτεκτονική τής Αίγινας, Λαογραφία, ΙΖ, 1958, 

105 Ί70, 197-254. 
Βασιλείου Πάνου. Ή αγία Τριάδα Εύρυτανίας (επιγραφές έκκλησιών καί είκόνων 

της). Μέ είσαγωγ. σημείωμα διά τήν τουριστικήν άζιοποέησιν τής Εύρυτα¬ 

νίας, τεύχος Β', 8®, 22. 
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Τάσου ΑΘ, *Η μονή τοϋ Φιλοσόφου κατά τούς ΙΤ'-ΙΖ' αΙώνας, 

ΔΪΕΕ, ΙΒ', 1957 -1958, 103 -136. 

ΔΡΑΝΔΑΚΗ Ν. β. 'Η κτιτορική επιγραφή ναΐσκου τοϋ Μυστρά, ΕΕΒΣ, ΚΗ , 1958, 

362 -,366. 
— 'Η Ιστορική μονή Κλεισούρας, παρά τον Βρονταμάν Λακεδαίμονος, Άφιέρ. 

•Αλ. Γκιάλα, Άΰ'ήναι 1958, 121 - ΐ29-|-πίν. 14. 

Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. “Η άποχστάστασις τοϋ ναοϋ τοϋάγίου 
Μάρκου τοϋ Χάνδακος, Ηράκλειον 1958, δ^, 23, φωτ. 5, σχέδια 6. 

ΗΛΙΑΔΗ ΒαΣ. Ένας ναός τοϋ Γαλατά τής Κωνσταντινουπόλεως πού κατηδαφίοθη 
διά νά έΙυπηρετήση τά Ιξωραϊστικά σχέδια τοϋ Μεντερές, Εφημέριος, Ζ , 

1958,404-406. 
ΚαβαρνοΥ κ. 'Η βυζαντινή Ικχλησιαστική μουσική. Ό χαρσκτήρ και ή άξία της, 

•Εκκλησία, ΙΓ', 1958, 200- 202. 

ΚΟΥΚΚΟΫ Ε. Τά παλαιοχριστιανικά καί βυζαντινά μνημεία τής Κόπρου, “Ακτίνες, 

ΚΑ', 1958, 76 -81. 
ΚΩΝΣΤΑ κ. Σ. 'Η μεταβυζαντινή τέχνη στο Κάρλελι, Ρουμελ. Ήμερολ., Γ', 1958, 

23-28. , . 
Λαδα Γ. Γ. “Ιστορία τοϋ έπΙ τοϋ Πεντελικοΰ ορούς μονυδρίου τοϋ “Αγίου Νικολάου 

των Καλησίων, Συλλέκτης, Β', τεΰχ. 2, 1958, 93- 109. 
_ “Ιστορία τής μονής τοϋ Παντοκράτορος Σωτήρος Χρίστου τής επιλεγόμενης 

Ταώ - Πεντέλη { Ντσοΰ - Πεντέλη ), Συλλέκτης, Β, 1957, 20-63. 

_ Περί δήθ-εν άμιγών βυζαντινών τοιχογραφιών, εμπειρίας περί τήν άνάγνωσιν 
επιγραφών κ.τ.τ., ήτοι άπάντησις είς επικρίσεις τών βυζσντινολόγων κο-θη- 

γητών, ακαδημαϊκών κ.τ.λ. κ.κ. Γ. Α. Σωτηρίου και Α. Κ. Όρλάνδου, 

Συλλέκτης, Β', 1957, 1-19. 
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Χρυσοχοΐδου, Βόλος 1958, 8**, 28-{-24 εικ. 

ΜαςτρΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ηλ. ΑΡΧ. Οί βυζαντινοί ναοί τής ϋλλάδος, Αθήναι 1958, 

8**, 121. 
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λογικής “Εταιρείας, άρ. 31 ). 
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— Σφενδόνιον, ΕΕΒΣ, ΚΗ', 1958, 401 -405. 
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ιστορική τοιχογραφία τοϋ Γεωρ. Καντανολέου, Κρ.Ε·, Θ, 1958, τεύχος 75, 

19-22 καί τεΰχος 76, 19- 25. 

ΠαπαντωνιΟΥ ΖαΧ. "Αγιον "Ορος. ΕΙκόνες Εύθ. Παπαδημητρίου, 8°, 220. 
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Σκ., 14 - 15, 1958, 214-216, 16- 17, 1958, 239-241. 
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Μεγα Γεωργίου Α. Παλαιά Ιστορικά τραγούδια τοϋ Πόντου, Λαογραφία, ΙΖ' ( 1957 - 

1968), 373 - 382. 

— “Ο Μιχαήλ Ψελλός ώς λαογράφος (περ.ίληιψις), ΠΒΣΘ, 1958, 16. 
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Θ'-ΔΙΚΑΙΟΝ 

ΑλιβιζατΟΥ Αμιλκα. Τό πολίτευμα τής Εκκλησίας, ό μητροπολίτης επίσκοπος 
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Ματςη Νικολάου Π. Άνάλεκτα έκ τής Εκλογής τών Ίσαύρων, ΕΕΒΣ, ΚΗ', 

1958, 264 -285. 

— Έκ τής έπι τοΰ Αστικού Δικαίου νομολογίας τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως κατά τον ΙΔ’ αιώνα, ΑΕΚΔ, ΙΓ', 1958, 117 - 123. 

Μουρατιδη Κωνςτ. ή μοναχική ύπακοή έν τή αρχαία εκκλησία. Συμβολή είς την 
ιστορίαν τοΰ κανονικού δικαίου τής "Ορθοδόξου Εκκλησίας, 8®, 124. 

— Ή ουσία καΐ τό πολίτευμα τής "Εκκλησίας κατά τήν διδασκαλίαν τοΰ Χρυσο¬ 

στόμου. Συμβολή είς τά θεμελιώδη προβλήματα κανονικού δικαίου, 8®, 253. 

ΣιςΚΟΥ Ανθιμου ( μητροπ. Νουβίας). "0 χαρακτήρ τοΰ πολιτεύματος τής *Ορθο- 

δόξου Καθολικής "Εκκλησίας, ΕΕΘΣΠΘ, Β', 1957, 131 -152. 

ΤΩΜΑΔΑΚΗ Νικ. Β. "Εκλογή αρχιερέων Κρήτης έξω τής έδρας τής Μητροπόλεως 
κατά τούς τελευταίους χρόνους, Άνάτυπον εκ τοΰ τιμητικού τόμου Ά. Άλι- 
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Χατζηψαλτη κ. "Εκκλησιαστικά δικαστήρια Κύπρου Ιπί Φραγκοκρατίας. Μία 
« Πληρέστατη Άπόφασις » τοΰ επισκόπου Σολίας Λεοντίου ( 1306 μ.Χ. ) είς 
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Ε I Δ Η Σ Ε I 2 

το ΙΑ' ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΛΡΙΟΝ ΕΝ ΜΟΝΑΧ^ 

Τό έν Μονάχφ από 15 - 20 παρελθόντος Σεπτεμβρίου 1958 συνελθΑν Διεθνές 
Βυζαντινολογικόν Συνέδριον είναι τό ενδέκατον άφ’ οτου κατά την διάρκειαν τοδ έν 
Βρυξέλλαις τφ 1923 συνελθόντος Ε’ Διεθνούς Συνεδρίου των Ιστορικών Επιστημών, 

άπεφασίσθη ή όργάνωσις αυτοτελών διεθνών συνεδρίων βυζαντινών σπουδών. Έκτοτε 
τα βυζαντινά ταΰτα συνέδρια, των όποιων η εκτασις καΐ τό διαφέρον έσημείωσαν 
σταθερόν έπιτυχίαν, συνηλθον κανονιχώς, κατά διετίαν η τριετίαν, πλήν της περιόδου 
του τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, είς τάς έξης πόλεις : Δ', 1924, είς Βουκουρε· 
στιον, Β', 1927, είς Βελιγράδιον, Γ', 1930, είς Αθήνας, Δ', 1933, είς Σόφιαν, Ε’, 

1936, εΙς Ρώμην, Τ' καΐ Ζ', 1948 (έν συνεχείς) είς Παρισίους καί Βρυξέλλας, Η', 

1951, είς Πολέρμον, Θ , 1953, είς Θεσσαλονίκην και Γ, 1955, είς Κωνσταντινοόπο* 

λIV ( μέ άποχήν των Ελλήνων, Ινεκα των έν Κωνσταντινουπόλει κατά τό έτος εκείνο 
γνωστών βιαιοπραγιών κατά του ελληνικού πληθυσμού ). 

Ή έκλογή τού Μονάχου ώς έδρας ΒυζαντινολογικοΟ Συνεδρίου ύπήρζεν Ιδιαι¬ 

τέρως επιτυχής. Πολλοί δεσμοί συνδέουν την πσλσιάν ταΰτην καί Ιστορικήν πόλιν 
τής Βαυαρίας μέ την Βυζαντινήν επιστήμην καί τήν 'Ελλάδα. Είναι γνωστόν οτι ή 
πόλις αΰτη ίιπήρξε τό πρώτον κα'ι επί μακρά έτη τό μόνον σημαντικόν κέντρον, τό 
όποιον συστηματικώς έπεμελήθη τήν καλλιέργειαν τής βυζαντινής έπιστήμης καί δτι 
έν αύτή ό μέγας Κρουμπάχερ, είς έποχήν καθ* ήν οΐ πλεΐστοι έξηκολούθουν μετά 
περιφρονήσεως νά δμιλοΟν περί τής ελληνικής μεσαιωνικής αύτοκροτορίας, έθετε τάς 
ασφαλείς βάσεις επι των οποίων οί άνά τόν κόσμον σήμερον συνεχισταί τοΰ έργου 
του ήδυνήθησαν νά στηρίζουν τάς περαιτέρω έρευνας των. Είς τό Μόναχον έμυήθη- 

σαν είς τήν βυζαντινήν επιστήμην καί από τού Μονάχου έζαπελΰθησαν πρός πάσας 
τας κατευθύνσεις οι μεγαλύτεροι βυζαντινολογοι τής παρελθοόσης γενεάς, έκ τών 
οποίων ολίγοι ευρίσκονται ακόμη σήμερον έν ζωή. Αλλά καΐ τό γεγονός οτι τό 
έγκυρότερον βυζαντινολογικόν περιοδικόν, ή γεραρά Β7Ζ3η£ίηΪ8θ1ιβ ΖεΐίδοΒηίΙ, συνε- 

πληρωνε κατα το παρελθόν έτος 60 σύναπτα ετη εχδοσεως, άντιπροσωπευουοα οΰτω 
τό πλουσιώτερον βιβλιογραφικόν άρχεΐον τής βυζαντινής έπιστήμης, συνέβαλεν είς τήν 
έν Μονάχω σΰγκλησιν τοΰ συνεδρίου. 

Τό συνέδριον είχε τεθή υπό τήν επίτιμον προεδρίαν τοΰ προέδρου τής Γερμα¬ 

νικής "Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας κσθηγητοΰ Θεοδώρου Ηβιαβδ, ή δέ όργάνωσις 
εΐχεν άνατεΟή είς γνωστούς βυζαντινολόγους τής Γερμανίας, μεταζύ τών οποίων ιδιαι¬ 

τέρως πρέπει νά μνημονευθουν ό Πρόεδρος τής οργανωτικής επιτροπής καθηγητής 
Φραγκίσκος ϋδ1§εΓ, και ό Γεν. Γραμματεύς καθηγητής Χάνς ■ Γεωργ. Βεοΐε. Ακά¬ 

ματοι άμφότεροι, πάντοτε πρόθυμοι και πανταχοΰ πσρόντες, ύπήρζαν οί κύριοι 
όργανωτα'ι καΐ έμψυχωταί του Συνεδρίου. Ευχάριστος διά τούς συνέδρους ύπήρζεν ή 
διαπίστωσις τής πλήρους άποκαταστάσεως τής υγείας τοΰ πρώτου, όσης, παρά τό 
γεγονός τής μακράς άσθενείας του, ούόέν παρέλειψε διά τήν άρτιωτέραν έπιτυχίαν 
τοΰ συνεδρίου. 

Τό συνέδριον τοΰ Μονάχου ήτο επόμενον νά συγκέντρωση από δλον τόν κόσμον 
συνέδρους, τών οποίων δ αριθμός ύπήρζε σεβαστός. Πολυαριθμοτέρα, ώς ήτο φυσι¬ 

κόν, ύπήρζεν ή ελληνική αντιπροσωπεία, μέ τήν συμμετοχήν εκπροσώπων διαφόρων 
γενεών ερευνητών, από τοΰ πρύτανεως τών “Ελλήνων Βυζαντινολόγων Κ. Άμάντου 
μέχρι τών νεαρών άκόμη τροφίμων τοΰ Πανεπιστημίου μας. Μετέσχον ένεργώς τών 
εργασιών οί καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών Ζακυθηνός, Ζέπος, Ζώρας, Κονι- 

δάρης, Μπόνης, Όρ?ι,άνδος, οΐ καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βακαλό- 

πουλος, Καψωμένος, Κριαράς, Κυριακίδης, Ξυγγόπουλος, Πολίτης, Φραγκίστας, οί 
κ.κ. Ήλιοπούλου, Καραγιαννόπουλος, Λαμψίδης, Μανουσακας, Παναγιωτάκος, Σπυ- 

ριδάκης, Χατζηδάκης, Χατζηνικολάου, καθώς καΐ πολλοί ομογενείς ευρισκόμενοι 
έν τή ζένη, ώς οί κ.κ. Γλύκατζη, Καμαρινέα, Παπασταύρου, Καρατζάς, Κομίνης, 
Κόρρης, Νικο?νόπουλος, Νυσταζοπούλου, Οίκονομίδης, Παπούλια, Σαβράμης, Σπε- 

τσιέρη, Χατζηψάλτης κ.ά. 

Παρόντες ήσαν χαΐ οί γνωστότεροι Βυζαντινολογοι ολοκλήρου τοΰ κόσμου, 

παλαιότεροι καΐ νεώτεροι, καλλιεργηταί όλων τών κλάδων τής Βυζαντινής έπιστή¬ 

μης. Αισθητή ή συμμετοχή καΐ συνέδρων άπό τό παραπέτασμα, ούχΙ τόσον είς αρι¬ 

θμόν όσον είς άγοίνιστικότητα. 

* 

Τελεία όργάνωσις είς πάσας τάς λεπτομέρειας καί στρατιωτική πειθαρχία και 
άκρίβεια είς τήν έφαρμογήν τοΰ προγράμματος άπετέλεσε τό χαρακτηριστικόν τοΰ 
συνεδρίου του Μονάχου. Δέν εσημειώθη ή παραμικρά άπόκλισις, δέν παρετηρήθη 
μία μό^'η άτοζία. Τά πάντα εΐχον ρυθμισθή είς τήν εντέλειαν καί έφαίνετο ώς νά 
ύπακούουν είς άόροτον δύναμιν.-Σεμνή καΐ Απέριττος ήτο ή τελετή τής Ινάρζεως. 
Πσντες οΐ σύνεδροι συνεκεντρώθησαν είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών τελετών τοΰ 
Πανεπιστημίου, δπου ώμίλησαν κατά σειράν ό Πρόεδρος τοΰ συνεδρίου καθηγητής 
ΒδΙ§€Γ, ό πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου, ό Βαυαρός ύπουργός Θρησκευμάτων καί 
Έκπαιδεύσεως, ό Δήμαρχος τής πόλεως τοΰ Μονάχου, ό καθηγητής Βεοΐί, και 6 

καθηγητής Β&ιη, έκ μέρους τής Διεθνούς 'Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών. Ακολού¬ 

θως ήρχισσν αΐ βργασίσι τοΰ συνεδρίου έπί τών γενικών και είδικών θεμάτων. Τό 
συνέδριον είχε διαιρεθή είς τά εξής τμήματα: α’) “Ιστορίας, β') Φιλολογίας και 
ιστορίας τής Λογοτεχνίας, γ') Θεολογίας καί εκκλησιαστικής Ιστορίας, δ') Αρχαιο¬ 

λογίας καΐ Ιστορίας τής τέχνης, ε’) Ειδικών κλάδων, κοί ς-') Κωδικολογίας, επίση¬ 

μος δέ γλώσσα είχε καθιερωθή ή ελληνική, ή γερμανική, ή γαλλική, ή αγγλική καΐ 
ή ρωσική. Διά πρώτην φοράν είσήχθη σύστημα, προβλέπον δι’ έκαστον τμήμα, παρά 
τάς συνήθεις είδικάς ανακοινώσεις, και γενικά θέματα προκαθωρισμένα καΐ μέ ειδι¬ 

κούς είσηγητάς, δύο ή τρεις τόν αριθμόν δι’ έκαστον θέμα. Τά γενικά ταΰτα θέματα, 

αί εισηγήσεις έπΙ τών οποίων είχον ήδη διανεμηθή είς τούς συνέδρους προκαταβολι- 

κώς, ήσαν κατά τμήματα τά έζής; 

Α’) '/στορ/ας.· “Ο θεσμός τών θεμάτων έν Βυζαντίφ ( Είσηγηταί: Ρετίιΐδί καί 

ΟδίΓΟ^ΟΓδΙιΣγ ). 

Β’) Φιλολογίας και ιστορίας τής λογοτεχνίας : α') “Η “Ελληνική γλώσσα μεταξύ 
της Κοινής καΐ τής Νεοελληνικής ( Είσηγηταί : Καψωμένος, Τ^ΐίειοΐιονΐΐζ καί Ιγπι- 

δοΒετ), β' ) Θέσις καί προβλήματα έν τή έρεύνη τοΰ έπους περί τοΰ Διγενή “Ακρίτα 
(Είσηγηταί: Κυριακίδης καί Οτε^οΐΓε). 

Γ') Θεολογίας και εκκλησιαστικής Ιστορίας: α') Μάξιμος ό “Ομολογητής και ή 
διδασκαλία τοΰ Ώριγένους ( Είσηγηταί: ΒΒετ^νοοά, Η&ηδΒεΓΓ και Ιν&ηΒδ,), β') ΑΙ 
νέοι περί τόν Φώτιον έρευναι (Είσηγηταί: ΒνοτηΐΒ, Στεφάνου, Μπόνης). 
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Δ ) Αρχαωλογίας καΐ ιστορίας τής τέχνης .■ α' ) Ή βυζαντινή τέχνη άπό Τοϋ 
Ιουστινιανού μέχρι τής Εικονομαχίας {Εΐσηγηταί: ΚΐΙζίπ^εΓ, Βΐ&ΟΓοΜ-Β&ηθί- 

Ή νένεσις τής Παλαιολογείου τεχνοτροπίας έν τή ζωγοα- 
φικτ| ( Εισηγηταί : ϋεπιυβ, Βδάοίίίϊο, Ξυγγόπουλος, Σωτηρίου ). 

^ Ε' ) ΕΙδικοΙ κ?.άδο^ .· α) 'Η βυζαντινή νομική έπιστήμη άπό τοΟ *Ιουστινιονοϋ 

μέχρι των Βασιλικών (Εισηγηταί: Ζέπος, δοΙιεΙίεηΐΕ, Μβίβίοδκβ), β') Βυζαντινά 
στοιχεία έν τή μουσική των Καρολιδών (Εισηγηταί : ;&ιηπΐ6Γ5, δοίτΙδΙΙεΓετ 8θίΐηιΐ<3 

■\ν&ε1ίη6Γ, λνεΐίεδζ ), γ') 'Η βυζαντινή πόλις ( ΕΙσηγηταί: ΚΪΓδΙεη, Εδωετίε Ζα- 
κυυ-ηνος). 

ςΤ') Κωδτκολογίας : Προβλήματα κωδικολογίας ( Είσηγηταί : Ό&ιη, ΟίθηηεΠί 
Ηιαπ^ετ ). 

Παραλλήλως προς τά γενικά ταυτα ·θ·έματα, επι των όποιων αΐ είσηγήσεις εγί- 

νοντο εις γενικας συνεδριάσεις χαι αΐ όποϊαι εΐλκυσαν εύρυτερον τό ενδιαφέρον των 

συνέδρων, εγενοντο κατά τό σύνηθ^ες και ανακοινώσεις έπΙ είδικών ·θ·εμάτων κατ’ έκλο- 

γή-ΐΛ Αι ανακοινώσεις αδται, ίκαναΙ εις άριθμόν, διεξήχθησαν έν πλήρει τάζει, μετά 
μαβ-ηματικής άκριβείας, έντός των προκαθ-ορισθέντων ορίων χρόνου. ΟΙ γραμματείς 
των τμημάτων εΤρν λάβει αύστηροτάτας έντολάς, τάς όποίας έφήρμοσαν εύσυνειδή- 

τως. Αι ανακοινώσεις έγίνοντο κατά τάς άπογευματινάς ώρας, ένφ αΐ προηναΐ ώραι 
εϊχον διατε·θ·ή είς τήν συζήτησιν των γενικών θεμάτων. Καί έδω οΐ Έλληνες είχον 
τό προβάδισμα^. Σχεδόν πάντες. οί συμμετασχόντες είς τό συνέδριον προέβησσν είς 
ανακοινώσεις επι ποικίλων θεμάτων, οί ηλείστοι προτιμήσαντες τήν Ιδίαν αύτών 
γλώσσαν. 'Αναφέρομεν Ιδιαιτέρως τάς άνακοινώσεις τών κ.κ. Άμάντου, Βακαλοπου· 
λου, Μανούσακα είς τό Ιστορικόν τμήμα, Ζώρα, Κριαρά, Μέγα, Σπυριδάκη, Λσμ· 

ψιδου είς τό τμήμα φιλολογίας καΐ ίστορίας τής Λογοτεχνίας, Άλιβιζάτου, Κονι· 
οάρη, Χατζηψάλτη, Κομίνη, Νικολοπούλου, Κύρρη είς τό τμήμα θεολογίας και 

ίστορίας τής έκκλησίσς, Όρλάνδου, Ξυγγοποόλου, Χστζηδάκη, Χατζηνικολάου είς τό 
τμήμα Αρχαιολογίας καΐ ίστορίας τής τέχνης, Καραγιαννοπουλου, Γλΰχατζη, Πανσ- 

γιωτάκου είς τό τμήμα είδικών κλάδων κ.λ. Πολλοί Έλληνες άνχιπρόσωηοι έχλή* 

θησαν νά προεδρεύσουν είς συνεδρίας τών κλάδων, ήτοι Ιστορίας “Άμαντος καΐ 
Ζαχυθηνός, Φιλολογίας Ζώρας και Πολίτης, Θεολογίας Μπόνης καί Κονιδάρης, 

Αρχαιολογίας Όρλάνθος, Είδικών κ?νάδων Ζέπος και Παναγιωτάκος, Μεθοδολογίας 
Ζώρας, χ.ά. 

Επίσης μεταξύ τών μονίμων γραμματέων ήσαν καί δυο νεαροί Έλί.ηνες επι¬ 
στήμονες, ήτοι ό Βασίλειος Φόρης καί ό Βίκτωρ Τιφτιζόγλου. 

Παραλλήλως προς τάς συνεδρίας, αί όποιαν έκάλυψσν τό μεγσλύτερον μέρος 
τών εργασιών τοΰ συνεδρίου, ή επιτροπή έλαβε μέριμναν, όπως οΐ σύνεδροι έπισκε- 

φθοϋν κατ Ιδιαν τά κυριώτερα μουσεία καί άζιοθέστα τής πόλεως, διιοργάνωσε δέ 
και όμαδικάς έπιστημονικάς έκδρομάς. Τέλος είς τιμήν τών συνέδρων εγενοντο Ιπί- 

σημοι δεζιώσεις έκ μέρους τοΰ προέδρου τοΰ Συνεδρίου καί τής κυρίας ϋδΐ^οτ, τής 
πόλεως τοΰ Μονάχου κ.λ. 

* 

Τό συνέδριον έληξε τήν 20ή·ν Σεπτεμβρίου δι' επισήμου τελετής, κατά τήν όποιαν 
ο Πρόεδρος τοΰ Συνεδρίου καθηγητής Πδΐ^ετ έκαμε τόν απολογισμόν τών εργασιών, 

υπογρσμμίσας τά κυριώτερα έπιτεύγματα αύτοΰ. Ό καθηγητής Ββίπ, γενικός γραμ- 

ματεύς της Διεθνούς Ένώσεως Βυζαντινών Σπουδών, έξέφρσσε τά συγχαρητήρια τών 
συνέδρων διά τήν παραδειγματικήν όργάνωσιν τοΰ συνεδρίου καί άνήγγειλεν, ότι 
το προσεχές Βυζαντινολογ. συνέδριον θά συνέλθη εις Γιουγκοσλαβίαν. 'Ο καθηγητής 
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ΟδίΓΟ^ΟΓδΙεγ, ευχαριστών διά τήν εκλογήν ταύτην, διεβεβαίωσεν ότι θά καταβληθή 
πάσα προσπάθεια όπως κοί τό προσεχές συνέδριον στεφθή υπό επιτυχίας. Συγκινη¬ 

τική ΰπήρζεν ή παρεμβολή τοΰ προέδρου τής Διεθνούς ' Ενώσεως Βυζαντινών Σπου¬ 

δών ΟτόβοΐΓΟ, οστις άνεφέρθη είς τήν εποχήν κατά τήν οποίαν υπό τήν καθοδήγη- 

σιν τοΰ σοφοΰ Κρουμπάχερ όμιλος νεαρών ερευνητών άπό διάφορα κράτη άνελάμβανε 
τόν τραχυν δρόμον τών βυζαντινών μελετών. Άπό τόν όμιλον εκείνον ολίγοι εΐναι 
πλέον οί Ιπιζώντες, όμως τό έργον δέν άπέβη έπΙ ματαίφ. Τόν πρώτον εκείνον πυρήνα 
διεδέχθησαν σήμερον πολλοί έρευνηταί καί αί βυζαντινοί σπουδαί βαίνουν διαρκώς 
έπεκτεινόμεναι. Ύπό τό αύτό πνεΰμα ώμίλησε καί ό παριστάμενος "Ελλην αντιπρό¬ 

σωπος, επίσης μαθητής του Κρουμπάχερ, Κ. “Άμαντος. 

Τό ΙΑ' Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τοΰ Μονάχου ύπήρξεν έκ τών σημαν- 

τικωτέρων είς συμμετοχήν συνέδριον καί είς όγκον έργασίας. Τά έπιτεύγματα αύτοΰ 
θά καταστούν έτι μάλλον καταφανή, όταν έχδοθοΰν — καί εύχόμεθα ταχέως—τά 
Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου μετά τών γενομένων κατ’ αύτό άνακοινο)σεων*. 

Γ. Θ. ΖΩΡΑΣ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

Τό έν Άθήναις Βυζαντινόν ΜουσεΙον έπλουτίσθη κατά χό λήξαν έτος 1958 διά 
τών έξης αντικειμένων ; 

Α') Έκ δωρεών τό Μουσειον άπέκτησεν: 

1) Μεγάλην άζιολογωτάτην είκόνα τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τέχνης Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως τοΰ 14°υ αΐό^νος. 

2) Δύο μεταβυζαντινάς είκόνας α') τής Θεοτόκου και β') τοΰ άρχαγγέλου Μι¬ 

χαήλ, κάτωθεν τοΰ όποιου είχονίζετοι δ άγιος Γεώργιος έφιππος. 

3) Νόμισμα χρυσοΰν του αύτοκράτορος Θεοφίλου. 
4) Είλητάριον άραβικόν μέ έγχρωμον άπεικόνισιν τοΰ “Ορους Σινα τοΰ έτους 

1759. 
Έδωρήθησαν έπίσης πολλαί χαλκογρσφίσι: 

1) Δύο ενκονίζουσαι τό “Ορος Σινά. 

2) Τριάκοντα εννέα άπό Προσκυνητάριον τοΰ Παναγίου Τάφου. 

3) Χαλκογραφία τοΰ Πστριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε', 

4) Χαλκογραφία τοΰ Ανθίμου Γαζή. 

Προσέτι έδωρήθησαν διάφορο ξυλόγλυπτα τεμάχια έκ τέμπλων 18ον καί 19οό 
αίώνος καί ολλα μικρά αντικείμενα. 

Β’) Έξ άγσρας τό Βυζαντινόν Μουσειον άπέκτησεν: 

1) Είκόνα τοΰ “Ακαθίστου "Υμνου μέ χρονολογίαν 1726. 

2) Είκόνα τής Θεοτόκου έν μέσφ τών προφητών είς τήν παράστασιν τής Ρίξης 
τοΰ ’Ιεσσοί ( 17°^ αί. ), 

3) Εικόνα μεταβυζαντινήν τοΰ Αγίου Ιακώβου μέ τήν υπογραφήν τοΰ Άνδρέου 
Καραντινοϋ. 

Κατά τό λήξαν έτος εγενοντο έπίσης έν τω Βυζαντινφ Μουσείφ αί κάτωθι ανα¬ 

κοινώσεις υπό μελών τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας: 

*[ΣημεΙωσι.ς Διευ'β-ύνσεως. Ό κα-^ηγητής τής Βυζαντινής Φιλολογίας τοΰ Πανε- 

πιβτημίου Ά'βτινών καΐ διευθυντής τής Έπετηρίδος Ν. Β. Τωμαδώκης δέν μετέσχε τοΰ Συνεδρίου. 

'Η Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών άντεπροσωπεύθη διά τών συμβούλων της κσ·&ηγητών κ.κ. Όρ- 

λάνδον, Ζακυΰηνοΰι Ζώρα και Ζέπου ]. 
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1) 'Ο καθηγητής κ. Α. Ξυγγόπουλος ώμίλησε «περί τής βασιλικής τής Επι¬ 
σκοπής Σκοπέλου». 

2) 'Ο καθηγητής κ. Β. Τατάκης «περ’ι τής βυζαντινής φιλοσοφίας» και δ 
διευθυντής τοΰ Μουσείου Μπενάκη κ. Χατζηδάκης «περί των τοιχογραφιών τοΟ 
'Οσίου Λουκά». 

3) Ό διευθυντής τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου κ. Μ. Μανούσακας α') «περί τής 
χρονολογίας τής επιγραφής τής Μητροπόλεως τοΰ Μυστρά » καΐ β') « περί των επι¬ 

σκόπων Μεθώνης, Κορώνης καί Μονεμβασίας περί τό 1500». 

4) 'Ο διευθυντής Άναστηλώσεως κ. Ε. Στίκας < περί τής τραπέζης τοΰ 'Οσίου 
Λουκά» καί ό επιμελητής βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Π. Λαζαρίδης «περί των 
μωσαϊκών δαπέδων τής Δωδεκανήσου ». 

5) Ό κ. Ί. Καραγιαννόπουλος «περί τών βυζαντινών θεμάτων» και δ κ. Θ. 

Ξύδης «περί τών απηχημάτων τής βυζαντινής υμνογραφίας ». 

ΕΡΓΛΣΪΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Διά τής ύπό τήν διεύθυνσιν του κσθηγητοΰ Άν, Όρλάνδου καν τοΰ έπιθεω- 

Οητοΰ άρχιτέκτονος Εΰστ. Στίκα 'Υπηρεσίας Άναστηλώσεων τοΟ Υπουργείου Θρη¬ 

σκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας έξετελέσθησαν κατά τό 1958 δαπάναις τής Αρ¬ 

χαιολογικής Εταιρείας, τοΰ Κράτους και τών Δημοσίων Επενδύσεων, αί κάτωθι 
έργασιαι άναστηλωσεως, στερεώσεως καί συντηρήσεως βυζαντινών μνημείων της 
Ελλάδος. 

1) Εις τήν Μονήν ΔαφνΙον. Έστερεώθησαν τά ψηφιδωτά. Έπλακοστρώθη διά 
μαρμαρίνων πλακών τό δάπεδον τοΰ καθολικοΰ. Άποκατεστάθη τό άνατολικόν τμήμα 
τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ καθολικοΰ, άποτειχισθέντος του μεγάλου τρίλοβου παραθύρου, 

δι οΰ εφωτίζετο τό νότιον παρεκκλήσιον. Άφηρέθησαν έκ τής στέγης δγκοι χωμά¬ 

των και κατεοκευάσθη κάτωθεν αύτής πλινθίνη οδοντωτή ταινία καί τέλος έστερεώ¬ 

θησαν καί συνεπληρώθησαν τά παράθυρα τοΰ Β. καΐ Ν. άετώματος. 

2) Εις την 'Όμορφην Εκκλησίαν έκαθσρίσθησσν διά τοΰ καλλιτέχνου Φ. Κόν- 

χογλου αι τοιχογραφίαι τοΰ κυρίως ναοΰ καί τοΰ νοτίου παρεκκλησίου, σπεκαλύφθη- 
σαν δέ καί νέσι. 

3) Εις τήν ’ΕλεναΙνα έκαθσρίσθη καί έταχτοποιήθη ό χώρος τής παλαιοχρι¬ 
στιανικής βασιλικής τοΰ Άγ. Ζαχσρίου. 

4 ) Εις τον Ωρωπον άπετειχίσθησαν διά τοΰ είδικοΰ καλλιτέχνου Φ. Ζαχαρίου 
εκ τοΰ ιεροΰ τοΰ ήρειπωμένου ναοΰ τοΰ Άγ. Γεωργίου έ| μεγάλοι μορφαί Ιεραρχών 
και μία διακόνου, στερεωθεΐσαι δε μετεχομίσθησαν είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον 
Αθηνών. Επίσης άπετειχίσθη έκ τοΰ ναοΰ τοΰ κοιμητηρίου τοΰ Σχηματσρίου, δστις 
είχεν ύποστή έκ τών σεισμών μεγάλος ρωγμάς, μεγάλη τοιχογραφία τοΰ Παντοκράτο- 

ρος, μετακομισθεΐσα καί αυτή είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον. 

5) Είς Εύβοιαν έστερεώθησαν οΐ ναοί: Παναγίας Άλιβερίου, Αγίας Θέκλης 
τής Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιών. Επίσης έκαθορίσθησαν και συνετηρήθηοαν οί 
τοιχογραφίαι τοΰ μεταβυζαντινού ναοΰ τής Ριζοκαστριωτίσσης καΐ τών Φύλλων και 
αΐ βυζαντινοί τοιχογραφίαι Σπηλιών καί Πυργίου, διά τών καλλιτεχνών Φ. Ζαχα¬ 

ρίου καί Έπ. Λιώκη. Έστερεώθη ωσαύτως δ ναός Άγ. Δημητρίου Μακρυχωρίου. 

Τέλος επεσκευασθη ο τροΰλλος τοΰ εν Χαλκίδι οθωμανικού τεμένους, προκειμενου 
τοϋτο νά χρησιμοποιηθή ώς βυζαντινόν μουσεΐον Χαλκίδας. 

6) Είς τήν Μονήν Όσιου Λονκα. τής Φωκίδος έστερεώθησαν τά ψηφιδωτά τής 
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νοτίας πλευράς τοΰ καθολικού, επεσκευασθη δέ καΐ έκαθαρίσθη ή δρθομαρμάρωσις. 
Κατά τάς εργασίας άπεκαλύφθη βορείως τοΰ βήματος ολόκληρος μέγας γύψινος διά¬ 

τρητος φεγγίτης μετά βυζαντινών κοσμημάτων. Έπερατώθη έπίσης ή άναστήλωσις 
τής βυζαντινής τραπέζης τής Μονής. Είς τον γυναικωνίτην τοΰ καθολικοΰ άπεκαλύ- 

φθησαν νέαι τοιχογραφίαι Ιεραρχών τοΰ 11°^ αίώνος. 

7) Είς Ευρυτανίαν συνεχίσθησαν αι έργασίαι κατασκευής αναλήμματος προστα¬ 

τευτικού τοΰ βυζαντινού ναοΰ τής Επισκοπής {10°^ αι,. ) απο τών πλημμυρών τοΰ 

παραρρέονιος ποταμού Μέγδοβα, 
8) Είς Καρύτσαν τών Άγραφων έστερεώθη ό μεταβυζαντινός ναός Παναγίας 

τής Πελεκητής, 
9) Είς τήν Φύτώτιδα έστερεώθησαν ό ναός τοΰ Άγ. Δημητρίου Μαυρίλλου καί 

τής Παντανάσσης ( Πανάσαρη) κατά τήν Γραβιάν. Είς δέ τήν Λαμίαν έγένετο, διά 
τοΰ έπιμελητοΰ Π. Λαζαρίδη, στερέωσις τών τειχών χαΐ τής πύλης τοΰ αυτόθι μεσαιω¬ 

νικού φρουρίου. 
10) ΕΙς Θεσσαλονίκην έξετελέσθη τολμηρά άπόφασις τής Διευθύνσεως Άναστη¬ 

λώσεως περί πλήρους άποκαταστάσεως τοΰ ναοΰ τοΰ Προφήτου 'Ηλία, δστις, κακώς 
άρχήθεν έκτισμένος, έ|έχλινε τής κοτακορύφου άπό μακροΰ καΐ είχε τούτου ενεκα 
πάλαι ήδη ύποστηριχθή δι’ όγκωδών καΐ άκαλαισθήτων αντηρίδων, "Ήδη αί αντηρί¬ 

δες άπεμακρύνθησαν, 6 δέ ναός έστερεώθη δι’ ύποθεμελιώσεως καί συγκρατήσεως 
τών τοίχων καΐ τοΰ τρούλλου του. Ούτω τό μνημεϊον ανέκτησε τήν παλαιάν αύτοΰ 
δψιν, άποχατασταθείσης καί τής λιτής αύτοΰ. Κατά τήν έκτέλεσιν τών Ιργασιών άπε- 

καλύφθησσν τέως άγνωστα πλευρικά παρεκκλήσια. 
Έστερεώθησαν έπίσης καΐ τά βυζαντινά τείχη τής Θεσσαλονίκης. Άμφότεραι 

αΐ έργασίαι ΙΙετελέσθησαν διά τοΰ άρχιτεχνίτου τής άναστηλώσεως Νικ. ΚορωνιοΟ 
καί τή συνεργασίρ. τοΰ έφορου βυζαντινών άρχαιοτήτων Στ. Πελεκσνίδου, κατα τάς 

ύδηγίας τοΰ έπιθεωρητοΰ άρχιτέκτονος Ε. Στίχο. 
11) Είς τάς Σέρρας έστερεώθη ή παλαιά βυζαντινή μητρόπολις, ήτις έκχω- 

σθεϊσα από τών περιβσλλουσών αυτήν έπιχώσεων άνεδείχθη σημσνχικώς. Άνακατε- 

σκευάσθησαν έπίσης καί τινα παράθυρα αύτής. 

12) Είς τό Άγ, 'Όρος κστεσκευάσθη νέον Σκευοφυλάκιον είς τήν Μ. Μ. Λαύ¬ 

ρας, έπσκευάσθη ό ξενών αυτής καί άποκατεστάθη καταστραφέν τμήμα τοΰ περιβό?ωυ 
αύτής. Έστερεώθησαν ωσαύτως, διά τοΰ αρχιτεχνίτου Ν. Κοροινιοΰ, ο πύργος τής 
Μ. Σταυρονικήτα, ή Μ. Έσφιγμένου καί τό καθολικόν τής Μονής Τ. Προδρόμου 

( Ρουμανική Σκήτη). 
13) Είς Βέροιαν άνεστηλώθη δ βυζαντινός ναός τοΰ Χριστού δ περιεχων τοιχο¬ 

γραφίας τού ζωγράφου Καλιέργη. 
14) Είς "Αριαν έγένετο μικρά άναστήλωσις τής Τραπέζης τής Μ. Παρηγορη- 

τίσσης, προκειμενου αύτη νά χρησιμοποιηθώ ώς βυζαντινόν μουσεΐον Άρτης. Έστε¬ 

ρεώθησαν έπίσης τά ψηφιδωτά τού τρούλλου τής Παρηγορητίσσης, τών όποιων έγχρωμα 

άντίγραφο έφιλοτεχνήθησαν υπό τού ζοιγράφου Φ. Ζαχαρίου. 

Είς "Αγ. Νικόλαον τής Ροδιάς άνακατεσκευάσθησαν τά δίλοβα παράθυρα τοΰ 
τρούλλου, έγένετο εύρεΐα έκχωμάτωσις πέριξ τοΰ ναού καί άποκατεστάθησαν αι στέ- 

γαι, τά παράθυρα και ή εφθσρμένη τοιχοποιία του. 
Είς τήν Παναγίαν Βελλάς Βουργαρελίου (Κόκκινην Εκκλησίαν) έγένοντο έργα- 

σίαι στερεώσεοις, είς δέ τό καθολικόν τής Μ. τών Βλαχερνών έξετελεσθη άνακεράμωσις 
τής στέγης έποπτείρ; τοΰ έκτακτου έπιμελητοΰ αρχαιοτήτων “Αρτης 'Ηλ. Χουλιάρα. 

15 ) Είς τήν "ΤΙπειρον έστερεώθησαν βυζαντινά μνημεία τής Κονίτσης καί τοΰ 

Ζαγορίου, ώς και ή μονή τής Μολυβδοσκεπάστου. 



600 
Ειδήσεις 
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Παν„νία[ τίν -Ι^Ζ —Λ,,,ίίη ή 

στηωσε1^':οθΪ"ΖΓΪ’’ίΓ£φ^ 

5;=:ΐ;;;Γ^τ3ί^;=|~^^ 
«. .Λ“Γ ·■ -— ~ 
να6, -Αν. Νίχο"^""·""^ ί-ε,εώίί,ααν ή μονή ν% Πονανία^ Κήεφωχόί «αί 6 

τ-νό1ν'μν,μ®^ν^"'"''”“' «- -ννή,ηο., μενοβοζον. 

Πε».β!'4^'' ^«νασίο. οτε,εώοεω; .αί οοντη,ήοεο,; νής Μ. 

φ^εισαι άρχαιότεραι τοιχογραφίαι (12ου αί.) του παοεχχλτισίο» τΛ. π 
τοΟ »η.έχνο„ Φ, Ζοχο,ίοο, ήνο^η.αν τΛΓ^ΓΓνοοΖ^οΙ 

αι βγένετο εναρξις των εργασιών χατασχευής νέου Σκευοωυλαχίου ΒιβΙ λΛΛ 

Ξενώνος ώς χαί στερεώσεως χαταστραφέντος ν^;ατοΓτΓΜοΤ’ 

Φατοί^Γ'^ ^ ■'· ^ β“ί· “«-ονήνα,ν Κ. 

^ 26) Εις Ήράίίλειον Κρήτης άποχατεστάθη είς τήν άονικΰν αί^τ^,^ ' 

μέχρι τοΰδε ώς αίθουσα κινηματογράφου χρησιμοποιούμενη βασΙκή τοΟ 'Αγ Μόρ¬ 
ο . Τας εργασίας επεβλεψεν ο έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης Ν. Πλάτων. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤ0Υ2 

Κατά τό έτος 1958 τό προσωπικόν ηύξή^η διά τοϋ διορισμού δΰο ταίινόμων τοΰ 
Δημητριου Αοοκα ί 11 - 6 - ΙΟ'ίβ \ νη', τΐ.^ τι ι - ττ « ^σςινομων, του 
κατόπιν διαγωνισμού. Βασιλικής Παρασκευοπούλου (28-7-1958 ), 

πέντε "τ^£^νή1™^''ΊΤ'^ ^^«^λογών ένεργεϊται χανονικώς δπό των 
Γ:;;ήΖ ««ι ^^(►„νμίν„ν ««ι ^.6 ν». 

... - ΐ.!ϊ.?.;“·.|~^ * - 
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3) Έπερατώθ-η ή ταξινόμησις τοΰ Αρχείου Μάμουκα. 
4) Έπερατώθη ή ταξινόμησις καΐ καταγραφή 800 Πρωτοκόλλων και άλλων 

Βιβλίων τοΰ Άγώνος καΐ Καποδιστρίου. 
δ) Έπερατώθ·η ή άποδελτίωσις των έντυπων τής Χυλλογής Βλαχογιάννη. 
6) Συνετάγη ή συγκεντρωτική κατάστασις των απαντήσεων των Υπηρεσιών τοϋ 

Υπουργείου Εσωτερικών, Νομαρχιών, Δήμων και Κοινοτήτων τής Επικράτειας, έκ 
τής οποίας παρουσιάζεται ανάγλυφος ή κατάστασις τών δημοσίων αρχείων αυτών. 

7 ) Έταξινομήθησαν καί χατεγράφησαν τά νέα προσκτήματα τών άρχείο^ν καΐ 
τής Βιβλιοθήκης. 

8) Έν γενει ή υπηρεσία έλειτούργησε χανονικώς: 
Ένηργήθησαν επιθεωρήσεις αρχείων προ; καταστροφήν τής Γ.Δ,Α.Λ., τοϋ 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων “Έργων (Πολεοδομικόν ΓραφεΙον), τοΰ 
Έθνικοΰ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τής Υ.Ε.Κ.Α., τοΰ “Υπουργείου “Εσωτερικών, 
διαφόρων Οικονομικών “Εφοριών, τής “Υπηρεσίας “Εμπορίου “Αθηνών, τοΰ “Ελεγ¬ 
κτικού Συνεδρίου. “Επίσης ήλέγχθησαν τά δικαιολογητικά καταστροφής άχρηστων 
αρχείων Νομαρχιών, Οικονομικών “Εφοριών καΐ άλλων υπηρεσιών τών “Επαρχιών. 

“Εξυπηρετήθησαν οΐ έρευνηταί καΐ τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών και 
άλλων στοιχείων. Έξεδόθησαν άντίγραφα τών έν τοϊς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων. 
“Εστάλησαν αΐ άναγκσϊαι πληροφορίαι ΙπΙ τή βάσει σχετικοΰ έρωτηματολογίου περί 
τών έν “Ελλάδι “Αρχείων είς τήν έν Λισαβώνι μελλουσαν νά συνέλθη 4ην Διεθνή 
Στρογγυλήν Τράπεζαν τών “Αρχείων. “Εστάλησαν είς τό Πανεπιστήμιον τής Γενεύης 
βιογρσφικά στοιχεία περί “Ελλήνων σπουδαστών έν αύτφ έπ* εύκαιρίφ τοΰ εορτα¬ 
σμού τής 200ετηρίδος αύτοΰ. 

“Ηγοράσθησαν 14 μεταλλικαι άρχειοθήκαι τών 4 συρταρίων εκ τής Ιγχωρίου 
βιομηχανίας και δύο δίδυμοι μεταλλικαι δελτιοθήκαι. “Ετοποθετήθησαν είς τό Ταξι- 
νομητήριον, τό Άναγνωστήριον καί τόν Διάδρομον φωτιστικά σώματα. 

Δι’ ενεργειών τής υπηρεσίας ένεκρίθη ύπό τής Τεχνικής “Υπηρεσίας τοΰ Υπουρ¬ 
γείου Παιδείας πίστωσις δραχμών 13.000 είς βάρος τοΰ λογαριασμοΰ επισκευής τοΰ 
κτηρίου τής “Ακαδημίας, διά τής όποιας Ιγένετο μερική Ιπιοκευή τών Γραφείων, Δια¬ 
δρόμων και κοινοχρήστων τής ύπηρεσίας. 

Κατά τό έτος τοΰτο ήγοράσθησαν αί έξης άρχεισκαί σύλλογοί; 
α') Τμήμα “Αρχείου τοΰ Δημητρίου Σταμ. Μπουντούρη ( 1828 - 1865 ) έξ 730 

τεμαχίων επιστολών καΐ άλλων στοιχείων. 

β') Δύο έγγραφα τών ετών 1844 κσΐ 1845 άνσφερόμενα είς τους άγωνιστάς 
Ήλίαν Τσανέαν τό πρώτον καί Άγγελήν Ίο^άννου Σμυρναΐον τό δεύτερον. 

γ') Δέκα τέσσσρα (14) έγγραφα τών ετών 1804- 1834 άναφερόμενα ώς επί τό 
πλεϊστον είς τόν Ί. Μαρσάν, σύνδεσμον μεταξύ τοΰ Καποδιστρίου καΐ τοΰ Μ&ϊζοη. 

δ') Κώδιξ σραβοτουρκικός χαρτφος εκ φφ. 348 διαστ. 0,29x0,20 μ. τοΰ ΙΤο'υ 
αί. άναφερόμενος είς τόν Μωάμεθ. 

ε') "Ενδεκα έγγραφα τής ηγεμονίας τής Σάμου ( 1833 - 1834 ). 
ς') Δύο κώδικες χαρτφοι διαστ. 0,24x0,17 μ. έκ φφ. 257 καί 546 έκ Πάτμου 

τών μέσων τοΰ ΐ8ου αΐ. περιέχοντες κυρίως κείμενα έκ τών άρχαίοιν “Ελλήνων συγ¬ 
γραφέων και τών Πατέρων τής “Εκκλησίας μετά ψυχαγωγίας ώς επί τό πλεϊστον 
(μαθητικά σχεδάρισ ). 

ζ') ’Ογδοήκοντα έννέσ (89) νοταριακά έγγραφα έκ Νάξου ( 1625- 1820). 
η') Τριάκοντα τέσσαρες (34) έπιστολαί καί άλλα γραπτά τοϋ Άλεξ. Μωραϊ- 

τίδου προς τήν έν Τήνω μοναχήν Θεοδά)ραν (1915 ■ 1919). 
θ') Τρία (3 ) έγγραφα τών ετών 1818 - 1822, ήτοι λογαριασμός τοΰ Γ. Ταμπα- 
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σεως Ε^ν. Εισοδημάτων Μυστρα και άχρονολόγητον τουρκικόν ^ υ:ζι' ’ “ ποΐ„χά,6,„„, 

.α) -Α,^στον άν.ίτ„χον τ% Χάρ,ας ™ί Ρήνα Φερ^ίου έχ δώδεχα φ«1„ν. 

ο.χο„ ζζ::7ζ:ζ:τ ζ;ΓνΓ 
Διά δωρεάς εισήχθησαν: 

α ) Παρα του κ. Μιλτ. Σταμούλη πέντε φάκελοι περιέχοντες τουρκικά ναοτο 
νομίσματα προ του ί880, φΰλλον της έφημερίδος τοϋ Μετώπου τοϋ 1922Άρβόλα» 

τυπα του Κόμματός των Προοδευτικών Φιλελευθέρων τοϋ Γ. Καφαντάρη τοϋ 1926’ 
και συλλογή μυστικού τυπου καΐ συνθημάτων τής Κατοχής {1941 -1944) 

Ν»|οΜ 1696'"ι908 Γ - 

/42ΐ γί (8) Πίνακες καί τεσσαράκοντα δύο 

ΐί. 

τίδ, συνεχείφ πσλαιοτέρων δωρεών εΰγενεΐ φρον- 
Τώι τοϋ καθηγητου κ. Γ. Πετροπούλου. μέλους τής «Επιτροπής τών ΓΑΚ Ζοο^Ζ 

ΖΖτ ΓΓ, “ 

Δημοχρ„τί„5 έν ·Α1β|μνδβείφ Γ. Ε.βίνην, τδν Σ. χΤ^ίνηνΙ Γ 

ί,Ζ ’ * ^°™75αφιχ6ν σχεδιΔγρομμμ χιημάια,ν χοΐ ιόμορ περιέχων χερί ,ά 

ΓΖΤν'Τ" 1^2-1777 μενεσεμχωμίνα νΖΖΖΖΛΖ υ 

IV Α^^ίδ 

•Ρ* τοϋ X Νιχ, Τσ,ριντάνη κατάοτοοις δυνάμεως τών άξμομοι,χβν τής 
Εβν, Αμτνης χατά τό Κίνημα Βεν.ζέλου έν βεσοαλανίχη ί^ομμτ,χα,ν της 

ΠίΖΐΙΖίίΖ " "“™·" -'’■ (3) ίνγραφα τών έτών 
Υο - "““"οιητιχον οτι οτ ΛηχιαρδόχουΙοι είναι έγγεγραμμενοι ε’ις τήν 

αίμον Λοχ αρδίοίν ® ’■«»= - Γερώ- 

15, ένγΐΐ“ΐ 

■ ’^^ϊνωστήριον έλε.τοόργησε χανον.χώς, αλήν τοϋ μηνάς Αΰγούστοο χαΐ 
βαημειωβ-ησαν 667 παρουοίαι άναγνωαιών, Ελλήνων χαΐ ξένων. Εις τήν Β.βλιοώχην 
εισηΛααν αοτοτελή βιβλία έ| αγοράς χαί ώς έαί τό αλεΐοτον έχ Γωρεάς 125 ΓαΙ 
αρκετοί τομοι παλαιοτερων σειρών. 

'Ο Διευθυντής κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 25830/420 από 3 -7 - 1958 διατανήε 
Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας μετέβη εις Ρόδον καί έπεθεώρησε τό έΐ ΠσΖ 
κον Αρχειον Δωδεκάνησου. τστορι 
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Τοπικά Άρχεΐα. Κατόπιν έγκρίσεως τής Επιτροπής τών ΓΑΚ έχορηγήθησαν 
είς τό Ιστορικόν Άρχεϊον Μακεδονίας δραχμαί 2.000, είς τό τής "Υδρας 1.000, είς 

τό τής Ίονίου Γερουσίας 1.000 και είς τό τής Χίου 1.000. 

’Ενεκρίθη πίστωσις επισκευής τοϋ κτηρίου τοϋ 'Ιστορικοΰ Αρχείου "Υδρας, 
τοΰ Αρχειοφυλακείου Λευκάδας και τοϋ κτηρίου Ίσχακή Λεών έν Χανίοις Κρήτης 

προς έγκατάοτασιν τοΰ 'Ιστορικοΰ Αρχείου Κρητης. 

Δυστυχώς ή μή λειτουργία πάντων τών ιδρυμένων “Ιστορικών «Αρχείων καί ή 

έλλειψις τοιούτων είς απαντας τούς Νομούς τοϋ Κράτους παρέχει τεραστίας δυσκο¬ 

λίας είς τά ΓΑΚ προς διάσωσιν τών δημοσίων αρχείων τών “Επαρχιών. 'Η υπηρε¬ 

σία εκρουσεν άρμοδίως τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου καί προέτεινε μέτρα θεραπείας τοΰ 
κακοΰ, νΰν δ' άπόκειται ού μόνον είς τάς διοικητικός άρχάς άλλα καί είς τόν πνευ¬ 

ματικόν κόσμον, τά όργανα τής τοπικής αύτοδιοικήσεως καί τάς διαφόρους οργανώ¬ 

σεις νά κατανοήσουν τήν αξίαν τών ιστορικών αρχείων δια την εθνικήν ιστορίαν και 

νά άγαπήσουν καί περισώσουν ταΰτα άνευ αναβολής. 

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τ6 Μεσαιωνικόν Άρχεϊον. 

Τά κατά τό έτος 1958 πεπραγμένα τοϋ Μεσαιωνικού «Αρχβίου Ιχουν ώς έξης: 

I. Συνεχίσθη καί κατά τό Ιτος τούτο ή άποδελτίωσις κειμένων και μελετών 
άναγομένων είς τήν ΰπό τοΰ Μεσαιωνικού «Αρχείου ερευνωμβνην Ιστορικήν περίοδον 
( 1453-1821 ), τό δέ συλλεγέν ύλικόν έταξινομήθη μεθοδικώς είς τάς οίκείας δελτίο- 

θήκας. Μετά τήν κατά τό παρελθόν έτος συντελεσθεΐσαν, καθ« δλοκληρίαν σχεδόν, 
σποδελτίωσιν τών έλληνικών βιβλιογραφιών ( ΒρετοΟ, ΕοξίΓ&ηά, ΡεΙίΙ, Γκίνη ■ Μέξα 
κλπ.), κατά τό λήγον Ιτος Ιδιαιτέρα φροντίς κατεβλήθη όπως άποδελτιωθοΰν κατά¬ 

λογοι ελληνικών χειρογράφων κωδίκων άποκειμένων είς βιβλιοθήκας τής «Ελλάδος 
καί τής άλλοδαπής. Οδτω, άπεδελτιώθησαν κατάλογοι έλληνικών εγγράφων καΐ χει¬ 

ρογράφων κωδίκων τής έν Κωνστανηνουπόλει Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής καί τοΰ 
Ζωγραφείου ( Ά. Παπσδοπούλου - Κερσμέως), τής έν Πετρουπόλει συλλογής Εΐ1ί1ΐ3.ί- 

οΐιείί ( Ά. Παπσδοπούλου - Κεραμέως), τών «Ιταλικών βιβλιοθηκών Μιλάνου, Πα¬ 

λέρμου, Πάρμσς, Παβίσς, Κρεμώνας, Φερράρας, Γενούης, Νεαπόλεως κλπ. (Ε. 

Μ&Γΐίηί), ως καί Βενετίας (Μΐη^&ΓεΙΙϊ καί Ζε-ηβΕΙΐ) και Φλωρεντίας (Βδηόίηί), 

τών βιβλιοθηκών τής Μαδρίτης (Ιη&Γίε), τής Βιέννης (Νεεδεί), τοϋ Βουκουρεστίου 

( ΕΐΙζίεμ), τής Μονής τοΰ Σινά (Βεηεδενϊό) κ.ά. 

Παρα?νλήλως, κατά τήν ταξινόμησιν τοΰ συναγόμενου ύλικοΰ, συνεχίζεται έκά- 

στοτε τό εργον τής ένοποιήσεως ή τοΰ συσχετισμού δελτίων καί λημμάτων, τής άπο- 

συμφορήσεως καί άνακστατάξεως τών δελτιοθηκών, Είς ταύτσς έτοποθετήθησαν εφέ¬ 

τος έγχρωμα δελτία (οδηγοί) κατ’ αποστάσεις μέ τά κυριώτερα λήμματα, προς εύχε- 

ρεστέραν άνεύρεσιν τοϋ έκάστοτε ζητούμενου. 

Π. «Επί τή βάσει τοϋ εν ταΐς δελτιοθήκαις άποκειμένου ύλικοΰ, ενίοτε δέ καί 
κατόπιν ιδιαιτέρων ερευνών, τό ήμέτερον Άρχεϊον παρέσχε καί κατά τό έτος τοΰτο 
ποικίλας πληροφορίας έπΙ θεμάτων τής άρμοδιότητός του είς πολλούς έρευνηχάς, 
"ΕΡι-ληνας καί ξένους, προσδραμόντας είς αυτό αμέσως ή δι’ αλληλογραφίας. «Εξ 
άλλου τό άποθησαυρισθέν έν τφ Μεσαιωνικφ Άρχείφ γλο^σσικόν υλικόν Ιξοκολουθεϊ 

πάντοτε νά λαμβάνεται ύπ' δψιν υπό τών συντακτών τών άρθρων τοΰ υπο τής «Ακα¬ 

δημίας έχδιδομένου « 'Ιστορικοΰ Λεξικοΰ τής Νέας «Ελληνικής Γλώσσης». 
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III. ^ Η « Επετηρις του Μεσαιωνικού Αρχείου περιλαμβάνουσα ιστορικάς καί 
φιλολογικάς πραγματείας τοϋ αειμνήστου ακαδημαϊκού Νίκου Βέη, τοϋ διευθ·υ%τ:οΰ 
κσι^τών συντακτών του Αρχείου, έ|εδό0·η και εφέτος {τόμος "Εβδομος), έπεχεύχθη 
δε ή κανονική ανταλλαγή αυτής μέ τά άξιολογώτερα επιστημονικά περιοδικά τοΰ 
αύτοΰ κλάδου, ελληνικά καί ίδίρ ξένα. 

ΐν. ΕΙς τον κυκλοφορηθέντα έβδομον τόμον τής « Επετηρίδας » επιτάσσεται έν 
παραρτήματι ό καΐ αύτοτελώς εκτυπωθείς « Κανονισμός ^ΑτιοΒελτιώσεως * τοΰ Μεσαιω¬ 

νικού Αρχείου. Ό Κανονισμός οδτος, προϊόν επανειλημμένων κατά καιρούς επεξερ¬ 

γασιών, διαμορφωθείς τελικώς μέ τήν πείραν τής επί σειράν ετών εφαρμογής του, 

ένεκριθη προσφάτως υπό τής έξ ακαδημαϊκών Εφορευτικής Επιτροπής τοϋ Μεσαιω¬ 

νικού ’Αρχείου καί έψηφίσθη ύπό τής Όλομελείας τής “Ακαδημίας “Αθηνών κατά 
τήν ύπ άριθ. 684 τής 14Ίξ Νοεμβρίου 1957 συνεδρίαν αυτής. Τό έκτυπωθέν κείμε¬ 

νον τοΰ Κανονισμού έπλουτίσθη υπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Αρχείου διά μεθοδικού 

Ευρετηρίου καί διά Προλεγομένων, εις τά όποια εκτίθενται τό Ιστορικόν και ό σκο¬ 

πός τής Ιδρύσεως τοΰ Μεσαιωνικού “Αρχείου, ή πορεία τής έργασίας και τό μέχρι 
τουδε συντελεσθέν Ιργον έν τφ έπιστημονικφ τούτφ Ιδρύματι τής Ακαδημίας. 

V. Η βιβλιοθήκη καί σΐ σύλλογοί τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου έπλουτίσθησαν 
σημαντικώς κατά τό διαρρεΰσαν έτος, ΕΙς τήν βιβλιοθήκην είσήχθησαν Ικατόν ένε- 

νήκοντα τόμοι έπιστημονικών έργων ή περιοδικών, προελθόντες έκ δωρεάς, άνταλλα- 

νής ή άγορας (άριθ. κατσλ. είσογωγής 622 - 812 ). ΕΙς τάς συλλογάς δέ του “Αρ¬ 

χείου προσετέθη πολύτιμος χειρόγραφος κώδιξ μεγάλου σχήματος, περιέχων τήν άπο- 

γραφήν των κατοίκων καί τό επίσημον κτηματολόγιον ( μετά τοπογραφίκών σχεδια¬ 

γραμμάτων ) τής περιοχής τοΰ Ναυπλίου καί των έγγύς αύτοΰ χωρίων κατά τήν 

δεύτερον έν Πελοποννήσιρ Βενετοκρατίαν (1687 · 1715}, δωρηθείς, όμου μετ“ Ιγγρά- 

φων τής Κρητικής οίκογενείας Χορτάτση, ύπό τών απογόνων τούτης μελών τής οΙκο- 

γενείας ΐνΐιίΗ&ΙΙ,^ κατόπιν σχετικών έρευνών κσΐ ένεργειών τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 
“Αρχείου. Τέλος, ή είς τήν Ακαδημίαν Αθηνών δωρηθεΐσα ( 1952 · 1953) πολύ¬ 

τιμος βιβλιοθήκη τοΰ Αειμνήστου Γεωργίου Άρβανιτίδου ( 1876 · 1953 ), ήτις τελεί, 

κατά^ τήν βούλησιν τοΰ δωρητοΰ, ύπό τήν επιμέλειαν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Μεσαιωνι¬ 

κού ’Αρχείου καί χρησιμωτάτην παρέχει βοήθειαν είς τήν έν αύτφ συντελουμένην 
έργσσίαν, έπλουτίσθη διά συμπληρωματικής δωρεάς, γενομένης ύπό τής Κυρίας Καί- 

της “Αρβανιτίδου κατά τον παρελθόντα “Ιούνιον. Πρόκειται κυρίως περί παλαιών 
ελληνικών εκδόσεων του 16ον, ΐ7ον χαί ΐ8ον αίώνος, αί όποϊαι παρέμενον άβιβλιο- 

γράφητοι μέχρι σήμερον καί τών οποίων έδημοσιεύθη είς τήν έφετεινήν « “Επετηρίδα 
τοΰ Μεσ. “Αρχείου » υπό τοΰ διευθυντοΰ αύτοΰ λεπτομερής βιβλιογραφική περιγραφή. 

VI. Καί κατά τό έτος τούτο σνετέθησαν είς τήν διεύθυνσιν και τό προσωπικόν 
του Μεσαιωνικού “Αρχείου πρόσθετα καθήκοντα: Δι’ άποφάσεως τής Συγκλήτου 
(συνεδρία 607/29-1 -^1958 ) άνετέθη είς τον διευθυντήν ή έποπτεία τής βιβλιοθήκης 
τής “Ακαδημίας καί ή παρακολούθησις τής έν αυτή συντελουμένης εργασίας, έν συνε¬ 

χεία^ δε (συνέδρια 610/13-3-58) ό έλεγχος τών έν αύτή βιβλίων, σποσπασθέντος εις 
το είδικως προς τούτο συγκροτηθέν συνεργεϊον καί ενός συντάκτου τοΰ ήμετέρου 
“Αρχείου. 

VII. Το Μεσαιωνικόν Αρχεϊον προσεκλήθη έπισήμως καί μετέσχε τοΰ είς Μο¬ 

νάχον συγκληθέντος κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον Ιΐον Διεθνούς Συνεδρίου Βυ¬ 

ζαντινών Σπουδών, είς τό όποιον έξεπροσωπήθη ύπό τοΰ Διευθυντοΰ, προβόντος καΐ 
είς ίδιαν επιστημονικήν άνακοίνωσιν. 

νΐΐί. Αλλά τό σημαντικώτερον, έξ όσων έχομεν ν’ άναφέρωμεν εις τον πα¬ 

ρόντα ετήσιον απολογισμόν, είναι τό γεγονός ότι από του έτους τούτου έπετεΰχθη ή 
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άπό μακροΰ αναμενόμενη άνάθεσις είς τό προσωπικόν τοΰ Μεσαιωνικού “Αρχείου 
ερευνητικών αποστολών, αναλογών προς τάς εις τούς συντάκτας τών ά?ι,λων Ιπιστη- 

μονικών “Αρχείων τής “Ακαδημίας κατ’ έτος άνατιθεμένας. Τά λίαν ικανοποιητικά 
επιτεύγματα τών δύο πρώτων πραγματοποιηθεισών αποστολών, τά όποια ύπερέβησαν 
πάσαν προσδοκίαν ώς προς τόν πλούτον καί τήν σπουδαιότητα τοΰ συγκομισθέντος 
ύλικοΰ, επιτρέπουν νά πιστεύωμεν οτι ή γενομένη εφέτος αρχή δεν θά μείνη άνευ 
συνεχείας, άλλ’ δτι θά ληφθή πάσα μέριμνα, όπως αί τοιαΰται άποστολαΐ ( είς τό 
εσωτερικόν και τό εξωτερικόν ) καθιερωθούν καί έπεκταθοΰν, έπΙ τή βάσει προγράμ¬ 

ματος, συνεχιζόμενοι καί είς τό μέλλον, προς μεγίστην ωφέλειαν τής επιστημονικής 
έρεύνης και διεύρυνσιν τής έν τφ Μεσαιωνικφ Άρχείφ συντελουμένης εργασίας. 

α') “Ο συντάκτης τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου Αέανδρος Βρανούσης, κατό¬ 

πιν αίτήσεώς του καί σχετικής άποφάσεως τής Συγκλήτου τής “Ακαδημίας “Αθηνών 
(συνεδρία 612/8-5-1958 ), μετέβη κατά τάς θερινάς διακοπάς είς Ρουμανίαν καί 
Γιου'/κοσλσβίσν προς έρευναν χειρογράφων καί αρχείων άναφερομένων είς τήν δρδ- 

σιν τοΰ πρωτομάρτυρας τής “Ελευθερίας Ρήγα Βελεστινλή ή Φεραίου. 
Διαμείνας έπΙ ενα μήνα είς Βουκουρέστιον, εΙργάσθη είς τήν Βιβλιοθήκην καί 

τά “Ινστιτούτα τής Ρουμανικής “Ακαδημίας, ή όποια τοΰ έξησφάλισε τούς καλυτέ¬ 

ρους όρους διαβιώοεως καί έρεύνης. Πέραν δέ τών προσωπικών του ένδιαφερόντων 
κσΐ τού είδικοΰ Αντικειμένου τής Αποστολής του (Ρήγας κλπ.), ό έν λόγφ συντάκτης 
ένδιεφέρθη γενικώτερον νά γνωρίση καί νά καταστήσχ) ήμϊν γνωστόν πάν δ,τι έμπί- 

πτει είς τά πλαίσια τών εργασιών του ΜεσαιωνικοΟ “Αρχείου καΐ δ,τι άφορ§ είς 
τά κατάλοιπα τοΰ “Ελληνισμού τών παραδουναβείων χωρών καΐ τήν διερεύνησιν τοΰ 
Ιστορικού παρελθόντος των. Κατετοπίσθη έπΙ τών έργασιών καί τών έχδόσεων τοΰ 
έν Βουκουρεστίφ “Ινστιτούτου “Ιστορίας, έπεσήμανεν αφθονον Αρχειακόν ύλικόν 
(ελληνικά έγγραφα ) είς τά εκεί “Αρχεία, καί κυρίως εΙργάσθη είς τό Τμήμα Χειρο- 

γράφυ>ν τής Ρουμανικής “Ακαδημίας, δπου εΰρε και ήρεύνησε χιλίους πεντακοσίους 
περίπου έλληνικούς κώδικας. Έκ τούτων οί έντυποι κατάλογοι ( ΕΙΐζίοβ καί 0&ιη&- 

ηαηο) περιγράφουν μόνον τούς 1066. Τούς ύπολοίπους τετρακοσίους κώδικας παρέ- 

στη ανάγκη νά τούς φυλλομετρήσω ένα προς ένα. Τοιουτοτρόπως ή έρευνα διεξήχθη 
κατά μέγα μέρος επί παρθένου εδάφους. “Η δέ συγκομιδή ύπήρξε πλουσιωτάτη : ΕΙς 
άνω τών δύο χιλιάδων (2000 ) σελίδων (εκατοντάδες μέτρων μικροφίλμ) υπολογί¬ 

ζονται τά ύπ“ αύτοΰ φωτογραφηθέντσ κείμενα, μεταξύ τών όποιων: αγνο)στα καί 
ανέκδοτα απομνημονεύματα γνωστών Φιλικών καί αγωνιστών τοΰ 1821· πλήθος επι¬ 

στολών καΐ άλλα κείμενα λογίων τής Τουρκοκρατίας, διδασκάλων τοϋ Γένους (ιδία 
Λάμπρου Φωτιάδου, Νεοφύτου Δούκα, Βενιαμίν Λεσβίου κ.σ.), φιλικών καί αγωνι¬ 

στών τοΰ Είκοσιένα' στιχουργήματα, κωμιρδίσι καί σάτιραι τής Φαναριωτικής περιό¬ 

δου" λογοτεχνικά και έθνεγερτικά κείμενα, ιδία δέ θούρια καί άσματα τοΰ Ρήγα καί 
τών οπαδών ή μιμητών του, καταγεγραμμένσ μέ τήν μουσικήν των είς δεκάδας κω¬ 

δίκων" σύντομα χρονικά, σιγίλλια καί διάφορα έγγραφα άναφερόμενα είς τά εκκλη¬ 

σιαστικά και μοναστηριακά πράγματα τής Ήπείρου' δύο κώδικες περιέχοντες τά 
άπαντα, ούτως είπεϊν, τοϋ πστριάρχου τής έν Μολδοβλαχίφ Ανακαινιστικής κινήσεως, 

διδασκάλου τοϋ Ρήγα καν γνωστού προδρόμου τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Δημη- 

τρίου Κατσρτζή* δεκάδες μικρογραφιών έξ ιστορημένου χειρογράφου τοΰ « “Ερωτο- 

κρίτου», καί πολλά άλλα. “Επί πλέον, επέτυχε τήν δωρεάν σειράς όλοκλήρου, ιστο¬ 

ρικών κυρίως, εκδόσεων τής Ρουμανικής “Ακαδημίας, έκ τών όποίων ύπερεκατόν τό¬ 

μοι περιήλθον ήδη είς τήν ήμετέραν “Ακαδημίαν. 

“Εν Γιουγκοσλσβίςι, δπου ό λόγφ συντάκτης παρέμεινε μίαν μόνον εβδομάδα, 

περιωρίσθη είς μίαν πρώτην άναγνώρισιν τοΰ εδάφους, έπισκεφθείς τό Βελιγράδιον, 
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^Γϊ;™;"·.=ΓΓέ “ :ϊ,Γζγϊ:7=«~ » 
έφωχογράφησ; δύο μ,.ρούς χειρογράφους «ώδιχας περιέχοντας θούρια χαι αποχε.με- 

νοϋς είς την Βιβλιοθήκην τής Μ&Ιΐοε 8γΡ51ς& (Σέρβικης Κυψέλης). 
β·) ·0 διευθυντής τοϋ Μεσαιωνικού Αρχείου Μ. I. Μ α ν ουσ α κα κατόπι 

τής ΐπ” άριθ. 48285/24 -4- 1958 άποφάσεως του “Υπουργείου Παιδείας και σχετικής 
άποφάσεως τής Συγκλήτου, μετέβη κατά τό φθινόπωρον εις Ιταλίαν ως ο πρώτος 
Χξενούμενος έπιστήμων τοϋ έν Βενετίφ Ελληνικού Πνατιτούτου Βυζαντινών και 
ΜεταΓζ--ν1ν Σπουδών, πρδς Ιρευναν χών Βενετικών άρχείων και των χειρογρα- 

'^“'’^·’^4^?νΐτΐΠ«ρέμΙ'νεν'*έπί τρίμηνον σχεδόν, Ιπωφελήθη δέ ^ς 

μεταβή επ’ δλίγας ημέρας καί είς Ρώμην καί Φλωρεντίαν και έργασθη είς τ«ς βιβλ«>- 

·ΑρχΙΐα ^ΤϊΓ^Γε^θα κατά κύριον λόγον είργάοθη. έμε- 

λέχησε ουατημαχικώς σημαντικόν τμήμα τοϋ οϋδόλως σχεδόν ^ 
δέκατάστασιν διατηρούμενου) πολυτίμου Αρχείου του Δουκος της 

νησε δ’ έκλεκτικώς και τά νοταριακά αρχεία τής Κρητης, σειράς τινας _ , 

Μ8Γ τών Μίδίί τού Συμβουλίου των Δέκα κ ά. Έκ τής ^λετης και της ερ ης 
ταύτης άνεϋρεν, αντέγραψε καί έφωτογράφησε πολυάριθμα άγνωστα έγγραφα (εν 
και πολλά ελληνικά) διαφωτιζοντα την έν γένει Ιστορίαν του νεωτέρου Ελληνιομ 

καί ϊδί^ τής βενετοκρατουμένης Κρήτης (έπανάστασις Σήφη Βλαστού, 
ϊοπαπάδων κλπ.) ή άναφερόμενα είς τήν δράσιν έ|εχόντων λογίων καί κληρικών τών 

14ον.ΐ8ον αιώνων (Λεονάρδου Ντελλαπόρτα, Ίωάννου 
•Αττηστόλ^ Χοοτατοών κ ά. ). Ενδιαφέρον ίιλικόν συνεκεντρωσε κοί εκ χειρογράφων 

•Ινσιαοίιφ Βενετίας άποχε.μένων άίχβίων τής ΈΙΧηνιχης Κοτνοτηιος, 
ίΐααέοως, μετά προβυμίος πρός τούτο ΰπό τής διευβτ,νοεως του 1™"™“”“,"“®“; 
™ρΞα ποΧύττμον «ώδτεα τής άρχ.ερατείας τού μητροπολίτου ΦΛοδεΧτρετας πατ 

ίπ “φανούς λοβίου Γερασίμου Βλάχου (1080 -1685 |, περτέχονια εν αΧλοτς 
τους τοΤου ίπ.στοΧάς προς τόν Οίπουμεντπόν Πατριάρχην Δ.ονύοτον Δ π.α. Το 

αυναχΟέν ύΧτπόν θέλε. δημοοτευΟή προσεχώς δτά τών τομών της < Ε^τηρτδ^ «>, 

ΜεσΤωντποΰ Αρχείου . ή παί είς τάς έπδόσετς τού ΈΧληνεποϋ -Ινστττ^ου Βενεττας. 

IX Τά προσωπιεάν τού Μεσαιωνικού Αρχείου, δλιγαριθμον ηδη ον, η 

πατά τά έτος τούτο : "Ο συντάπτης Π. Πατριαρχέας. βιορισφεις παβηγ^της 
τού Πανεπιστημίου Αθηνών, έπαυσε προσερχόμενος άπά τού παρελθόντος Απρ·^™. 

•Απά τού αίτού δέ μηνάς ό αυντάπτης Βασίλειος Σφυροερας 
άποσπάσει, απασχολούμενος είς τάν έλεγχον πα, την απογραφην των βιβλίων της 

'"'·'^:^ί;^!:ί^άποσιωπηβη τά γεγονός άτι τά προ— 

δπως καί τών άλλων επιστημονικών -Αρχείων της 
έσχάτην άπόγνωσιν, έξ αίτιας τής παρατεινομένης επι πολλά ηδη εγκαταλειψε^ 

τοΓεΤμισβολογιπά επίπεδα άπ.στεύτως χαμηλά. 'Η άπόγνωσις_αυτη, ^.τεινομενη 

άπά τήν ήβ-ικήν μείωσιν, ήν δεδικαιολογημένως συναισβ-άνονται ωρ,μοι 

έπιλεγέντες δπως προσφέρουν τάς ίπηρεσίας των 
■Ιδρυμα τής Χώρας καί γλ,σχρόιατα άμειβομενοι, εξωφει ηδη πολλούς εκ των 
συντακτών (επιστημόνων ειδικευμένων καί άναντ.καταστατων) εις την οναζητη 
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καΐ έΙεύρεσιν άλλης βιοποριστικής εργασίας. Τούτο άποτελεΐ σοβαρώ^τατον κίνδυνον 
διά τό μέλλον τών επιστημονικών Ιδρυμάτων τής Ακαδημίας, τόν όποιον μονή η 

άμεσος νομοθετική ρυθμισις τοΰ ζητήματος δΰναται ν’ άποτρέψη. 

β') Τό Ααογραφικόν "Δρχεΐον. 

Α'. Τό Λαογραφικόν “Αρχεϊον εΐργάσθη κατά τό έτος 1958 μέ επιστημονικόν 
προσωπικόν τούς : Γ. Κ. Σπυριδάκην Διευθυντήν Δημ. Πετρόπουλον, Μαρίαν Ίωαν- 

νίδου-Μπαρμπαρίγου, Δηα. Λουκάτον καΐ Δημ. ΟΙκονομίδην συντάκτσς· Σπυρ. Περί- 

στέρην μουσ'ικόν τής “Εθνικής Μουσικής Συλλογής· καί μέ γραφείς τούς: Γρηγ. 

Δημητρόπουλον καί Ελευθερίαν Δήμου - Παπαδοπουλου. ^ ^ , , 
Έκ τοΰ προσωπικού τούτου 6 μέν Δημ. ΟΙκονομίδης έχει άποσπασθη απο τής 

1ης “Απριλίου 1958 είς τήν Κεντρικήν Βιβλιοθήκην τής Ακαδημίας, άσχολούμενος 
βΙς τόν έλεγχον και παραλαβήν αυτής υπό τού Βιβλιονόμου, ή δέ Μαρία “Ιωαννιδου - 
Μπαρμπαρίγου, ύποβαλοΰσα παραίτησιν, άπεχώρησεν έκ τοΰ Λαογρ. “Αρχείου απο 

τής Ιυς Δεκεμβρίου, , ^ , ’ 
Β'. ·Η συλλογή λοογραφικής Ολης τοΰ “Αρχείου έπλουτισθη δι 23 νέων χειρο¬ 

γράφων έκ σελ. 4137. Έκ τούτων 4 προέρχονται έκ τών λαογραφικών καί μουσικών 
άποοχολών τοΰ “Αρχείου ( Γ. Κ. Σπυριδάκη είς Λερόν, Δημ. Δουκάτου είς Μεγα- 

νήσι Λευκάδος, Δημ. ΟΙκονομίδου διά χορηγίας τής Παγκείου Επιτροπής είς Σου- 

λιωτοχώρια “Ηπείρου καί Σπυρ. Περιστέρη είς Κώ καί Ρόδον), τά δέ Υπόλοιπα έκ 

δωρεών Οπό δημοδιδασκάλων, καθηγητών, φοιτητών κλπ. ^ 
Γ', Είς τά άρχείσ τών δημοτικών τραγουδιών καί τών παροιμιών συνεχίσθη ή 

μετ’ άρχειακήν έπεξεργασίαν κατάταξις τής σχετικής λαογραφικής ΰλης, ώς καί ή 
παρασκευή τής έκδόσεως Εκλογής έκ τών δημοτικών τραγουδιών, τής δποίας ή εκδο- 

σις προβλέπεται νά άρχίση εντός τοΰ έτους 1969. , , . 
*Υπό τών Γ. Κ. Σπυριδάκη καί Δημ. Οίκονομίδη έπερατώθη η σύνταξις της 

βιβλιογραφίας τής “Ελληνικής λαογραφίας τής περιόδου 1921 * 1935 ήτις καί δημο¬ 

σιεύεται είς τόν τόμον 9 καί 10 τής Επετηρίδας του “Αρχείου. 
Δ' Ή Έϋ^νικη Μονοικη Συλλογή τοΰ Λαογρ. “Αρχείου έπλουτισθη διά τής 

μουσικής έηΐ ταινιών μαγνητοφώνου 655 δημοτικών τραγουδιών καί χορών. 

“Εκ τούτων 99 ηχογραφήσεις έκ Σιατίστης άντεγράφησαν έν τώ Λαογρ. Άρχεκρ 

έκ τής εύγενώς διατεθείσης προς τούτο ύπό τοΰ Δήμου Σιατίστης μουσικής συλλογής 
του, 10 άσματα έκ Καρπάθου άντεγράφησαν έκ τής ήχογροφημένης συλλογής τοϋ κ. 

Γ. Γεωργίου, 235 άσματα και χοροί ήχογραφήθησαν έν Ρόδφ καί Κώ υπό τοϋ μου¬ 

σικού Σπ. Περιστέρη, 230 ύπό τοΰ Δημ. ΟΙκονομίδου εις τά Σουλιωτοχώριο τής 
“Ηπείρου, τά δέ υπόλοιπα 80 έζ Άστυλπαλαίσς, Ψεςίμου, Κύθνου, Δυτ. Κρητης 
(“Επαρχ. Σέλινου) καί Πελοπόννησου ήχογραφήθησαν έν τφ Λαογρ. “Αρχείω έξ 

όργανοπαικτών και τραγουδιστών εκ τών τόπων τούτων. Έν τέλος $σμα έκ τής περιο¬ 

χής τοϋ Παλέρμου τής Σικελίας, σωζόμενον έκεϊ έκ τών έκ Πελοποννήσου άποίκων 
τοΰ οίώνος, ήχογραφήθη έν τφ Λαογρ. Άρχείφ, έκτελεσθέν ύπο τοΰ Οίηδβρρε 

δοθίΓΟ, καθηγητοΰ έν τφ Πανεπιστημίιρ τής Παδούης. 
Προς τούτοις ή Μουσική Συλλογή έπλουτισθη έτι δι’ 70 λαϊκών (|σμάτων, ιδιφ 

θρησκευτικών καί τής Συναγωγής τών Ισραηλιτικών παροικιών χών Ίωαννίνων καί 
τής Κερκύρας έκ δωρεάς τοϋ ίσραηλινοΰ μουσικολόγου κ. Τβν5^ καί τέλος δια 18 

έ·κκ?.ησι«στ»κών μελών έκτελεσθέντων εν τή αΙθούση τοϋ Φιλολ. Συλλ. «Παρνασσός» 

^ν 23ην Νοεμβρίου 1958 ύπό τής χορφδίας τοϋ Συλλόγου τών “Ιεροψαλτών “Αθη¬ 

νών-Πειραιώς ενώπιον τής “Ιεραρχίας τής “Εκκλησίας τής Ελλάδος. 
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Εις τό τμήμα τοΰτο του Λαογρ. Αρχείου κατεγράφη είς τό βιβλίον Εισαγωγής 
κατά τίτλους ή ε1σαχ0·εΐσα, ως άνω, νέα μουσική υλη, συνεχίσθη δέ και ή εργασία 
τής καταγραφής τής μουσικής έκ των ταινιών μαγνητοφώνου εις την εύρωπαίκήν μου¬ 

σικήν γραφήν προς τον σκοπόν εκδόσεως αυτής. 
Ε'. Ή Βιβλιοϋ·ήχη τον Λαογρ. Αρχείου, περιλαμβάνουσα τήν πληρεστέραν εν 

Άθήναις συλλογήν λαογραφικών δημοσιευμάτων, έπλουτίσθ^η το 1958 δι 92 τομών 
και φυλλαδίων, αυτοτελών δημοσιευμάτων, περιοδικών και ανατύπων μελετών, προερ¬ 

χόμενων έξ αγοράς, ανταλλαγής προς τήν Επετηρίδα τοΰ “Αρχείου και προσωπικών 

δωρεών. _ ^ 
Τ'. “Η Μο?;σδίακ>7 2·υΑ>Ιοχ^, περιλαμβάνουσα αντικείμενα τοΰ βίου τοΰ λαοϋ και 

δή τής λαϊκής τέχνης, έπλουτίσδ-η διά 30 νέων αντικειμένων, ε| ών 10 εξ αγοράς, τά 

δ’ υπόλοιπα έκ δωρεών. 
Ζ'. Εύρίσκεται υπό έκτύπωσιν ό τόμος 9ο? και ΙΟοδ (1955- 1957) τής Επετη¬ 

ρίδας τοΰ “Αρχείου, 
Τό Λαογρ. Άρχεϊον άντεπροσωπεύθ'η διά τοΰ διευθυντοΰ του, Ύφηγητοΰ, Γ. Κ. 

Σπυριδάκη είς τό XI Διεθνές Βυξαντινολογικόν Συνέδρων έν Μονάχφ (16-20 Σεπτεμ¬ 

βρίου 1958). 
Τάς συλλογάς καΐ τήν βιβλιοθήκην τοΰ Λαογρ. “Αρχείου έχρησιμοποίησαν δια 

σχετικάς μελέτας των ημεδαποί και αλλοδαποί λαογράφοι και μουσικολόγοι. Ουτω 
μεταξύ άλλων είς τό Λαογρ. Άρχεϊον φιλοξενείται άπό τοΰ “Οκτωβρίου 1958 δι* 2ν 
8τος 6 έκ του Πανεπιστημίου τής Καλιφορνίας των “Ηνωμ. Πολιτειών “Αμερικής μου- 

σικολόγος κ. Σωτήριος Τσιάνης (δ&τη. ΤδΪΕηΐε) προς παρασκευήν έναισίμου διατρι¬ 

βής επί τής μουσικής των τσιάμικων τραγουδιών, “Επίσης κατά τό θέρος τοΰ 1958 

παρεσχέθη ύπό τοΰ Λαογρ. Αρχείου βοήθεια πρός τήν άμερικανίδα μουσικολόγον 
Β3Γ5&ΓΕ Κτ&άβΓ έλθοΰσαν είς τήν “Ελλάδα πρός συλλογήν καΐ μελέτην τής δημώδους 
Ιλληνικής μουσικής· ή έπιστημονική δ’ αΰτη συνδρομή πρός τήν Ιν λόγφ μουσικολό· 

γον συνεχίζεται. 

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ 

Τό Πανεπιστήμιον των Αθηνών προκηρύσσει Διαγωνισμόν πρός βράβευσιν τής 

καλύτερος πραγματείας τής προαγούσης τήν έρευναν τής Μεσαιωνικής καΐ Νέας Ελ¬ 

ληνικής Γλώσσης, άθλοθετηθέντα ύπό τής κ. “Ελένης Άναγνωστοπούλου είς μνήμην 

τοΰ αοιδίμου Καθηγητοϋ Γεωργίου Χστζιδσκι. 
Τό βραβε'ιον τοΰ διαγωνισμού τούτου άνέρχεται εις δρσχμάς 10.000 ( δέκα χιλιά¬ 

δάς) περίπου, δύναται δέ, κρινομένης τής σημασίας τής επιστημονικής προσφοράς, 
ή νά άπονεμηθή ολόκληρον είς ένα συγγραφέα ή νά χατανεμηθή, βραβευόμενων κατ’ 

αναλογίαν περισσοτέρων. 
Αί πρός κρίσιν πραγματεΐαι, έκτάσεως δύο τουλάχιστον τυπογραφικών φύλλων, 

υποβάλλονται είς τό Πανεπιστήμιον ( Γλωσσολογικόν Σπουδαστήριον) εϊτε χειρόγρα¬ 

φοι είτε έντυποι, άλλ’ ύπό τον ορον δτι θά εχωσι δημοσιευθή κατά τά έτη 1958 

ή 1959. 
Προθεσμία υποβολής τών έργων ορίζεται ή 31'η Δεκεμβρίου 1959. 

19 - 3 -1959 
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Κατά τό 1958 έσυνεχίσθη ή εργασία διά τήν έκδοσιν τών “Υμνων Ρω^μανοΰ τοΰ 
Μελφδοΰ ύπό τοΰ φροντιστηρίου τοΰ καθηγητοϋ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη. Αΰτη αφόρα 
τό μέν είς τήν έκδοσιν τοΰ Δ' τόμου ( δστις συνεχίζεται), τό δέ εις τήν προπαρα- 

σκευήν τοΰ Ε', διά τον όποιον έπελέγησαν νέοι συνεργάται. Παρολλήλως θα συνεχι* 

σθή ή εργασία διά τήν έπανέκδοσιν τοΰ Α' τόμου. ... 
“Η συνεργάτις κυρία “Ηβη Άντωνοπούλου - Δανιήλ έτελείωσε τήν καταταξιν των 

φύλλων τοΰ κατεστραμ^ιένου κωδικός ΤδυΓΪιιοηδίδ, άποκαταστήσασα τήν σαλευθεΐσαν 
σειράν “Η δίς Αγνή Βασιλικοπούλου ήρχισε περιγράφουσα τον Μοεςίυεηδίδ, του 
όποίου έχει προ δφθαλμών φωτογραφίας. “Ο κ. Νικ. Α. Λιβαδάρας έπροχώ^ρησεν είς 
τήν διατύπωσιν τής διατριβής του περί τής γνησιότητας τών αγιολογικών ύμνων. Ο 
κ. Παν. Γ. Νικολόπουλος ήρεύνησε πλήθος λειτουργικών κωδίκων εν Ρώμη, αναζη- 

τών τήν χει/φον παράδοσιν τών ύμνων έκτος τών κονταχαρίων. 

Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΑΙ^ΟΝΟΥ 

•Ο πτυχιοΰχος τής Φιλολογίας κ. Νικόλαος Πανσγιωτάκης (Ιν “Ηρακλείφ ) έφε- 

ρεν είς πέρας κριτικήν έκδοσιν μετά μακράς έμπεριστατωμένης είσαγωγης του περί 
άλώσεως τής Κρήτης ποιήματος Θεοδοσίου τοΰ Διακόνου. Την έκδοσιν άνελαβεν ή 
•Εταιρεία Κρητικών Μελετών. Προλογίζει 6 καθηγητής κ. Ν. Β. Τωμαδακης, υπο 

τήν έπίβλεψιν τοΰ όποίου έγένετο ή εργασία. 

ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠβΥΔΩΝ 'Ετβς ΚΗ' 39 



ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1958 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΘ’ ΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

Άδηνα, τόμος ΞΒ', 1958 (Άθήναι). 
Άνάλεκτα, έτησία έ'κδοσί-ς Ινστιτούτου Ανατολικών Σηουδών της Πατριαρχικής 

Βιβλιο'θ’ήκης Αλεξάνδρειάς, άρ. 7, Αλεξάνδρεια 1958. 
ΑηαΙβεία ΒοΙΙαηοΙίαηα, ίοηιιΐδ ΕΧΧνί, 1958 ( Ετυχείΐεδ ). 
ΆρχεΤον τοΰ Εκκλησιαστικού Δικαίου, τόμ. ΙΓ', 1958 ( Άθ·ήναι). 
ΒυΙΙβΗη ΑηαΙνϋςυ© άβ ΒίδΙίο9ί'αρ8ίβ ΗΘΐΙθηίςυβ, XVI, 1955, ΑίΒέηεδ 1957. 

ΒγζοηΜηΐδοΗθ τόμος 51, 1958 (Μονάχον). 
ΒνζαηίϊηΟδΙανΙεα, XIX, 1958 (ΡτΗ^υβ). 
ΒοΙΙθίΜηο άβΠα Β. Θκοεα οΐί ΘκοΗαΙβκταΙα, η. δβΓίβ, νοί. XIII, 1958 (ΟτοΙίΛίεΓΓ&Ια). 
Οαεΐα, τεναβ ά’^ΓοΙιέοΙο^ΐε εΐ ά’ΙιίδΙοίΓε εηοΐεπαε, Βαο&ΓεδΙ, ηοανεΐΐε δέτΐε 1,1957. 
Δελτ/ον τής Ιστορικής και Έδνολογικής Εταιρείας τής 'Ελλάδος, ΙΒ', 1957 · 1958. 
ΟυιηΡαΓίοη ΟαΙ($ ΡαρθΓ$, Νο 12, 1958, Κετνετά ϋηίν. Οεηι^Γίά^β (ΙΙ-δ.Α.). 

Ελληνικά, 17, 1957, Θεσσαλονίκη. 
ΕηηβΓίία, ίοπιο XXVI, 1958 (Ισπανία). 
*Επ€τηρ1ς τοΟ Μεσαιωνικού Αρχείου Άκαδημ. Άδηνών, έτος Ζ', 1957 (*Αθήνσι), 
Επιστημονική Έπετηρΐς Φιλ. Σχολ. Πανεπιστημίου ΆδηνΟν, τόμο; 8, 1957*1958 

( ’Λθήναι). 
Ήλειακά, τριμηνιαϊον περιοδικόν, Λεχαινά. 

Θεολογία, ΚΘ', 1958 ( Άθηναι). 
ΙτέηΐΙίοη, ίοτηε XXXI. 1958 (ΟΙιενείο^πε, Βε1§·ίςιιε). 
ΙαίίΓδυσΗ άβτ δδίβη'βίςήϊεσΗβη Ρ/ζσηίίηϊ5ςήθΠ ΘθδβΙΙδσΗαίί, VIII, 1958. 
Κρητικά Χρονικά, ΙΑ', 1957, ΙΒ', τεύχος Α', 1958, "Ηράκλειον. 
Κυπριακοί Σπσυδαί, ΚΒ’, 1958 (Λευκωσία). 
ΜΙΒθίΙυη9θπ άθ5 ΟουίδοΗθη ΑγοΗ. 1π3ί., βεζίοπε ϊΙοπΐ3Π3, νοί. 65, 1958 (ΚοαιαΧ 
Μοηο9»'αρίιίβ$, Ιοπιβ 00X01, Ιπδίΐίιιί ά’έΐυάεδ Βγζδπΐίιιεδ, Βεο^Γβά 1957 

(σερβιστί). 
ΝουνβΙΙβ Ρβνυθ ΤΗβοΙθ9ΐηυ©, 90 απηέε, 1958 (Εουνδΐη). 
Όρδοδοξία, έτος ΛΓ', 1958 ( Οικουμεν. Πατριαρχ. Κωνσταντινουπόλεως ). 
ΟτΐθηίαΙία ΟΗκίδΙΙαησ ΡβΓίοάϊςσ, XXIV, 1958, Κοπι&, 
ΡΓοσ6θάίη95 οΐ ΙΙίθ βογαΐ ΙκίδΗ Ασαάβηιγ, νοί. 59, δεοΒοη Ο, ΟιιΒΙίη 1958. 
Ποντιακή 'ΕστΙα, έτος 9°, 1958 ( Θεσσαλονίκη). 
Ρβουθίΐ άβ Τκαναυχ, ίοιηε ΕΙΧ, ΙηδΒίιιΙ: ά’έΙπάεδ Βγζδπίίηεδ, Νο 5, Βεο&Γδά 

1958 ( σερβιστί). 
ββνυβ άβδ έίυάθδ Βγζαηίϊηβδ, ίοιηε XVI, 1958 ( Ρ&ΓΪδ ). 
5ίυάϋ, Κ.ενίδί& άε ΐδΙοΓίε, X, 1957 (Βαα&τβδΙ). 
5ίυάϋ §Ι ΟβΓοβίαιΊ άβ Ιδίοτί© νθοίΐθ, 3πιι1 IX, 1958 (ΒυοδΓεδί). 
νΐζαη!ίηϊ$1<ί) νΐ'®Γπ®ηηίί<, XIII, 1958, ΜοδΙίνβ (ρωσσιστί). 
Φιλιατρά, περιοδική Ικδοσις, έτος Β', 1958. 

φ ί λο ι Έ τ αϊ Ο Ο ι, 
Κατα τό παρελθόν από τής τελευταίας γενικής συνελεΰσεως (30^^ Μαρ¬ 

τίου 1958) διάστημα ή Εταιρεία ήμών άπησχολήθη εις τά εξής ζητήματα: 

1) Την έξασφάλι,σιν πόρων πρός συντήρησιν εαυτής καΐ δή την εκδοσιν 
της Έπετηρίδος. Πλήν τής εισπράξεως των συνδρομών των εταίρων, εις τούς 
όποιους παραδίδεται 0 τόμος τοΰ έτους δωρεάν, κατεβλήθη φροντίς νά διατε- 

θώσι σειραί ή μεμονωμένοι τόμοι. Ευτυχώς ή ζήτησις τής Επετηρίδας εντός 
και έκτος τής Ελλάδος ΰπήρξεν ικανοποιητική. Άλλα τά ^έσοδα ταΰτα^δεν 
θά ήδυναντο νά καλΰψωσι τάς τακτικάς ήμών δαπάνας (ένοίκιον κλπ.) και τά 
τής έκτυποόσεως τής Έπετηρίδος, εϊ μή ήρχοντο άρωγοί α') ή Πάγκειος Επι¬ 

τροπή, Ινεργείαις τοΰ έταίρου κ. Φ. Δραγοΰμη, διά ποσού δρ. 12.000, β^) η 
έν Άθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ή οποία διά τοΰ προέδρου αΰτής 
κ Π Πουλίτσα, πάνυ προθΰμως εΙσέφερε καΐ πάλιν δρ. 10.000, γ ) ή εν 
Άθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, είσηγήσει Ιδίρ: τοΰ άΐ'τιπροεδρου αυτής 
κ. Γ Βέλτσου. ήμετέρου συμβούλου, διά ποσοΰ δρ. 15.000 και δ') ό Σύλ¬ 

λογος τών Συμβολαιογράφων Αττικής καΐ Νήσων, είσηγήσει τοΰ έταίρου 
ήμών κ. Διονυσίου Λειβαθηνοΰ, διά ποσοΰ δρ. 3.000. Ούτως αι είσφοραί, 
άνελθοΰσαι συνολικώς εις τό ποσόν δρ. 40.000, προβλεπόμεναι δέ καΐ διά τό 
διανυόμενον έτος, κατέστησαν εΰκολωτέραν τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών. 
Δυστυχώς δεν ενισχύθημεν -δπό τοΰ Κράτους οΰδέ κατά τό 1958, έλπίζομεν 
δμως δτι τοΰτο θά Ιπιτευχθή Ιντός τοΰ άρξαμένου έτους. 

2) ΕΙς τήν δργάνωσιν τών όμιλιών τής Εταιρείας, αϊτινες (ελλείψει 
Ιδίας αιθούσης) ένεσωματώθησαν είς τάς διαλέξεις τοΰ^Ααϊκοΰ Πανεπιστη¬ 

μίου τής γεραράς και προθύμου Εταιρείας τών Φίλων τοΰ Λαοΰ, τό Δ.Σ. τής 
όποίας και εντεύθεν εΰχαοιστοΰμεν. Οΰτω ώμίλησαν τήν μέν 28ην Πανουα- 

ρίου ό εταίρος καθηγητής κ. Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος περί του 
χαρακτήρος τής Ελληνικής παραδόσεως, τήν δέ 7^ν Νοεμβρίου και 16ην Δε¬ 

κεμβρίου 1958 ό γ. γραμματεύς καθηγητής κ. Ν. Β. Τωμαδάκης περί 
τών Βυζαντινών ιστορικών καΐ τής σχέσεως τής μεσαιωνικής ημών ιστοριο¬ 

γραφίας πρός τήν άρχαίαν. ν , α α' ' 
Παραλλήλως έκαλέσαμεν τούς μέλλοντας νά έπισκεφθώσι τας Αθήνας το 

τρέχον έτος επιτίμους εταίρους καθηγητάς κ. Ο. ΜοΓΕνοειΕ (Βουδαπέστης) 

καΐ Ο. ΟΐΕηηθΙΙϊ (Ρώμης), δπως ομιλήσωσι δημοσία εκ μέρους τής Εται¬ 

ρείας ήμών, οϊτινες και άπεδέχθησαν εύγενώς καΐ προθύμως. 
3) Εις τήν εκδοσιν τής Έπετηρίδος 1958, ό ΚΗ' τόμος^ τής όποιας 

δγκωδέστεοος παρά πάντα μεταπολεμικόν (εκτός τοΰ ΚΓ', ον άφιερωσαμεν 
είς τον άείμνηστον Φ. Κουκουλέν), Ικ 40 τυπογραφικών ψύλλων, περιέλαβεν 
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Ιχδόσεις κείμενων, μελετάς άναγομένας εις την φιλολογίαν, Ιστορίαν, αρχαιο¬ 

λογίαν, τό δίκαιον, τον συμπληρωματικόν κατάλογον της Μ. Λαύρας, πολλάς 

βιβλιοκρισίας, βιβλιογραφίαν των υπό Ελλήνων δημοσιευΟέντων κατά τό έτος 

1958 και άναφερομένων εις τό Βυζάντιον και άλλην συνήθη ύλην. Ούτως ή 

Έπετηρίς, δφειλομένη εις τριάκοντα συνεργάτας, αντιπροσωπεύει την άξιό- 

λογον παρ’ ήμΐν μελέτην καΐ ερευνάν τοΰ Βυζαντίου καί συνδέει ήμάς προς 

τους ξένους μελετητάς τους ερευνώντας τόν Μεσαιωνικόν Ελληνισμόν. 

Ή Έπετηρίς άντηλλάγη πρός πλεϊστα περιοδικά τοΰ εσωτερικού καΐ εξω¬ 

τερικού, των οποίων βλέπει τις εν αΰτφ κατάλογον. ΚαΙ πολλά δημοσιεύματα 

άπεστάλησαν διά την βιβλιοθήκην ημών, ώς τά τής Ρουμανικής “Ακαδημίας 

(περιοδικά καί εκδόσεις άναφερόμεναι εις τήν Ελλάδα) καί σειρά των εκδό¬ 

σεων τής Φιλοσοφικής 2χολής τοΰ περιπΰστου Πανεπιστημίου τής Παδουης, 

εϊσηγήσει τοΰ κατά Δεκέμβριον 1958 επισκεφθέντος τήν Ελλάδα φίλου 

καθηγητοΰ κ. “Ιωσήφ δοΠίΓΟ. 

Ή Εταιρεία ευχαρίστως έπανασυνέδεσε τάς σχέσεις αυτής μετά τοΰ Ιν 

Βουκουρεστίφ Ιπιτίμου εταίρου άκαδημαϊκοΰ κ. Ν. Βδηβδοα, πρός δν και 

άπέστειλε τούς μεταπολεμικώς εκδοθέντας τόμους τής Έπετηρίδος. 

4) Τό ζήτημα τής Βιβλιοθήκης τής Εταιρείας δεν προωθήθη κατά τό 

παρελθόν Ιτος. Τά νέα βιβλία συγκεντροΰνται εις τήν αποθήκην τής Εται¬ 

ρείας ("Αρμοδίου 12),ένώ ή Μυστακίδειος Βιβλιοθήκη παραμένει εις τήν 

Θεολογικήν Σχολήν, ώς περιεγράψαμεν κατά τά πεπραγμένα τοΰ 1957 (πρβλ. 

ΕΕΒΣ ΚΖ', 1967, σ. 468· 469). Επειδή δμως τήν “Απριλίου 1958 

λήγει τό συμβόλαιον τής τριετοΰς μισθώσεως τής άποθήκης ταΰτης (1956· 

1959), τό Δ.Σ. άπεφάσισεν όπως άναζητήση καταλληλότερον μίσθιον, δυνά- 

μενον νά περιλάβη καί τήν Μυστακίδειον βιβλιοθήκην. 

Κατά τό λήξαν Ι'τος Ινεγράφησαν δυο τακτικά μέλη, διεγράιρησαν δ’ οι 

άρνηθέντες τήν καταβολήν τής πρός τήν Εταιρείαν συνδρομής αυτών. Ό 

θάνατος άφήρπασεν εταίρους και συνεργάτας τής Έπετηρίδος, μεταξύ των 

οποίων μνημονεύομεν τόν αρχιμανδρίτην Βασίλειον Στεφανίδην, διατε?ώσαντα 

καθηγητήν τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας έν τή Θεολογική Σχολή τοΰ Πανεπ. 

Αθηνών, τόν ακαδημαϊκόν καί πολύγραφον ερευνητήν Νικόλαον Α. Βέην 

καί τήν τέως διευθύντριαν τοΰ Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών “Άνναν 

“Αποστολάκη. Καί των τριών τούτων μορφών δημοσιεύουν νεκρολογίας αρμό¬ 

διοι συνεργάται. Των αοιδίμων νεκρών καί άκαιαπονήτων με^^τητών τοΰ 
Βυζαντίου ε’ίη αίωνία ή μνήμη. 

Ταΰτα είναι, φίλοι Εταίροι, τά πεπραγμένα τής Εταιρείας ήμών κατά 

το Ριήξαν έτος. Ο δε ταμίας κ. Γ. Κ. Σπυριδάκης θά άναγνώση τόν απολο¬ 

γισμόν τής χρήσεως. 

Ο Πρόεδρός 'Ο Γεν. Γραμμαχευς 

Π. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1908 

ΕΣΟΔΑ 

1. Υπόλοιπον έκ της οικονομικής χρήσεως τοΰ έτους 1957 . 

2. ’Εκ συνδρομών τών εταίρων. 

3. “Εκ πωλήσεων τόμων τής Έπετηρίδος. 

4. Έκ πωλήσεως αντιτύπων τοΰ Λευκώματος Βυξαντ. σχεδίων. 

5- “Εκ τόκου χαταθ. τής Εταιρείας έν τη Έ9·ν. Τραπέζη Ελλάδος . . 

6. Έκ χορηγιών : 
α’) Τής έν Άθήναις “Αρχαιολογικής Εταιρεία; . 

β·) Τής έν ’Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 

γ') Τής Παγκείου Επιτροπής. 
δ’) Τρϋ Συμβολαιογραφιχοΰ Συλλόγου Αθηνών . 

.... 15,000 

.... 10.000 

. , . . 12 000 

.... 3.000 

Σύνολον 

ΔΑΠΑΝΑΙ 

1. Έξόφλησις τοΰ λογαριασμού έχτυπώσεως τοΰ ΚΖ' τόμ. τής Έπετηρίδος 
2. Προμήθεια χάρτου διά τήν εκτύπωσιν τοΰ ΚΗ' τόμου τής “Επετηρίδος 

3. Έκτύπωσις καί βιβλιοδεσία τοΰ ΚΗ' τόμου τής Έπετηρίδος. 

'4. ’ΑμοιβαΙ τρίτων ( μεταλλογρσφήματα, ποσοστά είσπρακτορος συνδρο¬ 

μών, μεταφοραί, διορθωτικά, φιλοδωρήματα κλπ.). 

5. “Έντυπα καί ταχυδρομικά ένσημα. 

6. Ένοίκιον τής άποθήκης τής Εταιρείας διά τό έτος 1958 . 

Σύνολον 

“Υπόλοιπον είς νέον, μετρητά καί καταθέσεις παρά τή “Εθνική Τραπέζη 

Ελλάδος κσΐ “Αθηνών. 

Σύνολον 

Έν ’Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1958 

Ό Ταμίας 
ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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το ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γεν. Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Ί· 

Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ | 

Πρόεδρος 
Ι" Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 1 

’Αντιπρόεδροι 
I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Ι 

ΓΕΩΡΓ10Σ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ | 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ -Γ 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ -ί- 

ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1* 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

1* ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ Ι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 
ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αντιπρόεδροι 
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Σύμβουλοι 

ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. 

ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. 

ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΒΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. 

ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. 

Γεν. Γραμματεύς 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 

Ταμίας 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΛΗΣ Θ. γ 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. 1· 

ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. ή; 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. 1· 

ΖΕΡΒΟΣ I. -}· 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ 1· 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. 1" 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. Ι 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΜΕΓΑΛΟΙ 

ΛΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
^ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Τ¬ 
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Α' 

'Αναπητός Γεώργιος 

*Αθανασιάδης-Νόβας Γεώργιος 

*Αλ6ξόπουλος Γεώργιος 

Άλιβιζατος Γεράσιμος 

"Αμποτ Ευγενία 

*Ανδρικοποΰλου ’Ασπασία 

*Αντύ)νακάκης Γεώργιος 

*Αντωνοποΰλου - Δανιήλ “Ήβη 

*Αποστολάτος Σπΰρος 

*Αραβαντινός Γ. 

*Αρβιλιάς Κωνσταντίνος 

Άτέσης Βασίλειος 

Βάλληνδσς Πέτρος 

Βάλ?νηνδας Στυλιανός 

Βάρτσος Ηωάννης 

Βασιλείου Σπΰρος 

Βασιλικοποΰλου 'Αγνή 

Βέλλας Βασίλειος 

Βελουδίου Μαρία 

Βέλτσος Γεώργιος 

Βερναρδάκης Κωνστ. 

Βλασόπου?νθς Γεώργ. 

Βουκίδης Τιμολεων 

Γαβαλάς “Αναστάσιος 

Γαλάτης Στέφανος 

Γερουλάνος “Ιωάννης 

Γερωνυμάκης Αντώνιος 

Γκητάκος Μιχαήλ 

Γκίκας Χαράλαμπος 

Γκίνης Δημήτριος 

Δασκα?ιάκης “Απόστολος 

Δασκαλόπουλος Νικόλαος 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

Δημάκης “Ιωάννης 

Δημακοπούλου Φωφώ 

Δημαράς “Ιωάννης 

Δημαράς Κωνσταντίνος 

Δοανίδου Σοφία 

ΔοβΡιέτης Γεώργιος 

Δραγοΰμης Φίλιππος 

Δρίτσας Σταμάτιος 

“Ελεόπουλος Νικηφόρος 

Έλευθερουδάκης Κωνσταντίνος 

Ζακυθηνός Διονόσιος 

Ζαλοκώστας Κωνσταντίνος 

Ζαλοκώστας Χρίστος 

Ζαμπατής “Εμμ. 

Ζέπος Παναγιώτης 

Ζουμπουλίδης Νικόλαος 

Ζώρα Πόπη 

Ζώρας Γεώργιος 

Θέμελης Χρυσόστομος 

Θεοδωρακόπουλος “Ιωάννης 

Θεοφανίδης “Ιάσων 

Θεοχάρη Μαρία Σ. 

Θεοχάρης Κωνσταντίνος 

Θρουβά?ιας “Αντώνιος 

Καλβοκορέσης Δημήτριος 

Καλλαντζής Ευστράτιος 

Καλλιγάς Μαρίνος 

Καλποΰζος “Ιωάννης 

Καμπανάκης “Ιωάννης 

Καναρέλλη Νίτσα 
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Κανδρης Εΰ-θΰμιος 

Καπερώνης Νικόλαος 

Καραναστάσης *Αναστάσιος 

Καργιωτάκης Νικόλαος 

Καρώνης Δημήτριος 

Κασιμάτης Γρηγόριος 

Κεραμόπουλλος Αντώνιος 

Κόλιας Γεώργιος 

Κολοκοτρώνης ΒλαδίμΐΊΟος 

Κομίνης Αθανάσιος 

Κονιδάρης Γεράσιμος 

Κορρές Στυλιανός 

Κοτζιάς Δαμασκηνός 

Κοΰζης \4ριστοτέλης 

Κοΰκκου Ελένη 

Κουκουλές Ιωάννης 

Κουρμοόλης Γεώργιος 

Κοόρσης Νικόλαος 

Κουτσοκώστα Δάφνη 

Κουτσοΰκος Μανόλης 

Κουτσοχέρας Στάθης 

Κρεκοΰκιας Δημήτριος 

Κρητικός Παναγιώτης 

Κυριαζοποΰλου Μαρία 

Κυριαζοποΰλου Παναγιώτα 
Κυριάκης Κυριάκος 

Κυριακόπουλος Κ. 

Κωνσταντόπουλος Νικό?^αος 

Κωτοΰλας Κωνσταντίνος 

Λαζαρής Θεόδωρος 

Λαμ-ψίδης *Οδυσσεύς 

Λαχανάς Βασίλειος 

Λειβαθηνός Διονύσιος 

Αιβαδάρας Νικόλαος 

Λιβεριάδης Ευελπίδης 

Μαμώνη Κυριακή 

Μανάφης Κωνστ. 

Μανδηλαράς Βασίλειος 

Μανής Ευάγγελος 

Μανουηλίδης Στέφανος 

Μανοΰσακας Μανοΰσος 

Μαργαρίτης Αλκιβιάδης 

Μαρινάτος Σπυρίδων 

Μάρκουΐζος Ιωάννης 

Ματθίας Άνδρέας 

Ματορΐκος Παναγιώτης 

Μάτσης Νικόλαος 

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος 

Μαυρομμάτης Χαράλαμπος 

Μέγας Γεώργιος 

Μελαχροινοΰ "Ολγα 

Μελισσουργός Ήλίας 

Μενέγας Σπί3ρος 

Μιράσγεζης Δημοσθένης 

Μιχαήλ Θεόδωρος 

Μουσουρης Σπΰρος 

Μουτουση Αντιγόνη 

Μπαλόγλους Σοφοκλής 

Μπάρλα Χαρίκλεια 

Μπαρμπάτη · Βάρτσου Εόθαλία 

Μπίτζιος Κωνσταντίνος 

Μπόνης Κωνσταντίνος 

Μπουγκέας Σπυρίδων 

Μπουμπουλίδης Φαίδων 

Μπουσούλας Νικ. 

Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Ναουμίδης Μάρκος 

Νειάδας Βασίλειος 

Νικολαΐδης Σοφοκλής 

Νικολόπουλος Παναγιώτης 

Νομικός Γεώργιος 

Ξανάλατος Διογένης 

Ξυγγόπουλος Άνδρέας 

Ξΰδης Θεόδωρος 

Οικονόμου Μαρία 
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Οικονόμου Παναγιώτης 

Ό?ςυμπίου Μαρίκα 

’Ορλάνδος Αναστάσιος 

Πάγκαλος Δημήτριος 
Παλαιολόγος ■ Δράγασης Ιωάννης 

Παναγιωτάκος Παναγιώτης 

Παναγόπουλος Ιωάννης 

Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 

Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 

Παπαντωνίου Αγησίλαος 

Πατριαρχέας Παναγιώτης 

Παυλόπουλος Κανάρης 

Πέππα Αδαμαντία 

Πέρδικας Παναγιώτης 

Πέτροβιτς Νατάλης 

Πετρόπουλος Δημήτριος 

Πλακίδης Σταύρος 

Πολίτου Δανάη 

Πουλίτσας Παναγιώτης 

Ποΰλος ^Ιωάννης 

Πουρής Μιλτιάδης 

Ράμφος *Ιωάννης 

Ραφτόπουλος Γεώργιος 

Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σπυριδάκης Γεώργιος Κ. 

Σταθοποΰλοϋ Ελευθερία 

Σταματιάδου Ειρήνη 

Σταμίρης Γεώργιος 

Σταυρόπουλος Πάσων 

Στεφανάκης Κωνσταντίνος 

Στεφανίδης Μάνος 

Στίκας Ευστάθιος 

Στρατηγός Αναστάσιος 

Στρατός Άνδρέας 

Σωτηρίου Γεώργιος 

Σώτροπος Γεώργιος 

Σωφρονόπουλος Γεώργιος 

Ταρσοΰλη Άθηνά 

Τεγοποΰλου Αλεξάνδρα 

Τραυλός Ιωάννης 
Τρεμπέλας Παναγιώτης 

Τρουλλινός Εμμανουήλ 

Τσαλίκης Κωνσταντίνος 

Τσάλλη Μίνα 
Τσαμαδοΰ Χριστίνα 

Τσαντίλης Περικλής 

Τσάτσος Θεμιστοκλής 

Τσάτσος Πωάννης 

Τωμαδάκης Νικόλαος 

Σαββίδου Σοφία 

Σαραντής Μιλτιάδης 

Σαρρής Αλέξανδρος 

Σεργόπουλος Γεώργιος 

»: Σερπιέρης Πω. Βαπτιστής 

Σιμωνίδης Βασίλειος 

Σιφναΐος Τάκης 

Σμπαροΰνης Αθανάσιος 

Σοΰρίιος Κίμων 
Σοφιανόπουλος Λεωνίδας 

Φαρλέκας Εμμανουήλ 

Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 

Φωτιάδης Ευάγγελος 

Χατζηγιαννάκης Δημοσθένης 

Χατξημιχάλη Αγγελική 

Χατζηνικολάου "Αννα 

Χατζηπάνος Πάνος 

Χατζής Παναγιώτης 
Χριστοφιλόπουλος Αναστάσιος 
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Β' ΑΝΤΕΠΙ2ΤΕΛΛ0ΝΤΑ 

Βαφείδης Σαββας 

Βεζανής Λεωνίδας 

Βλάχος Παναγιώτης 

Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 

Γρίβας Κωνσταντίνος 

Γριτσόπουλος Τάσος 

Δάμτσας Νικόλαος 

Δαπόλας Φραγκίσκος 

Δρανδάκης Ν. Β. 

Έζερτζόγλου Νικόλαος 

*Εφραιμίδης Στέφανος 

Ζάκος Γεώργιος 

Θεοφανείδης Θεοφ. 

Θεοχάρης Δημ. 

Καλοψημένος Δημ^ίτριος 

Κατσουρός “Αντώνιος 

Καψωμένος Στυλιανός 

Κουντοΰρης Χρίστος 

Κούρνιας Κωνσταντίνος 

Κριαράς Εμμανουήλ 

Κωνσταντννίδης Χρυσόστομος 

Κωνσταντίνος Εϊρηνουπόλεως 

Μέντζος Θεοφάνης 

Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 

Μουτσογλου Σταύρος 

Μουτσόπουλος Νικ. 

Μυστακίδης “Αθανάσιος 

Νομίδης Μιλτιάδης 

Πάλλας Δημ. 

Πατριαρχέας Γεώργιος 

Πελεκανίδης Στυλιανός 

Πρεμετίδης Γαβριήλ 

Σγουρδαίου Πολΐνα 

Σιδερίδης Παναγιώτης 

Σιμαλαρίδου Αίγλη 

Σοφιανός Δημήτριος 

Τοΰντας Νικόλαος 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 
Χόλλεμπαχ Γεώργιος 

Ψαριανός Διονύσιος 

Ψυχογιός Κωνσταντίνος 

ου νοπυΜΕ χχνιιι, 195^ 

Οοη8ΐ. Ατίχαπίοδ, Νθ7η8 ςέο^ναρΚΐ<ι\ιβ8, ρρ. 3" ιο· 

υ’&ιιίειίΓ 1:Γ»ίΐε Ιεδ ηοπΐ5 Μαύρη Θάλασσα, Θεσσαλία, “Ασία, Παλ- 

λήνη * Κασσάνδρεια ■ Βέρροια, Πενταδάκτυλον, Δάμπη, Κώρικος, Δράκων βίο. 

ΑηΙ. Θανζι/α, ΤΗβοάοη ^ίιιάϋαβ Ερί^ναπιπιαία, νβοβη8χια—. Ρτα&· 

(αΐϊο - 8ΐρΙα - Εάίίίο, ρρ. 11-64· 

Ν. Β. Τογηαάα^ΐδ, ΒΐδΗηοΗοη βδίΗέίίςηβ εηίτβ ΐΊιριηηορναρΗίβ νβΐί- 

ρίβιΐΒβ βΐ νΗ-^ηιηορναρΚίβ βοοΙέ8ία8Ηςη$, ρρ. 65· 86. 

υ’βϋίειίΓ ίμίΐ 1& (ϋδϊιηοίίοη επίτε 1& ροέδίο Γ6ΐί8:ί6α36, £Π 8:έηέΓ&1, 

ςαί οδΙ ροΓδοηπ^ΙΙε, εί 1& ροέδί© «οοΐέδίδδίίαιιε, νοίΓβ ΗίαΓ^ίςιιε, ςαί 
εχρηιηε Ιοδ δθπΐίηιεπίδ ά© Ια ςοιηηιιιπ&ιιΐέ ά©8 ίίάέίεδ. Ροιιγ ΓπεΙίΓ© ©η 
ένιάβηο© οεΐίβ άίίίέΓ©ηαε ©δΐίιέίίςιι© ©πΙγ© οβδ ά©ιιχ 8:6πγ63 ά© ροέδί©, ίΐ 
δπδίνδ©, θυ ροίηΕ ά© νί© ίεοίηηιιΐΐΐ©, Ηη§ιιίδΐί(5α6 ©ί ©δ^Ηέΐίοΐΐΐ©, άεδ ΐεχΙβδ 
ροείίςαβδ Άγο.ηί ϋΓδίΐ: ό 1δ ίέΐ© ά© ΓΗγραρ&ηΙέ άιι Βεί&ηειίΓ (2 ίένπ©Γ) · 

Π 5*&§ι1: ά© Γΐιγιηηε οοπαροδέ ροατ οβΗ© ίείβ ρδΓ δορΙίΓοη©, ά© ΓΙιγΕπη© 

XXVII ά© Κοπίδηοδ 1© Μέΐοάε (άοηΐ: 1© άίδίοβ^α© ίηΙέΓιεαΓ, £ογΙ νίν&ήΐ:, 
©δΐ δοα1ΐ§:ηέ ρ&Γ ΤαιιίειίΓ) ©ί άα ©&ηοη ό ΓΗγρ&ραηΐέ ©οπί; ραΓ Οοδπίδδ 
Μαϊοαπιδ; Ιεδ ίεχΙεδ ά© ©©δ Ιιγπιπεδ δοηΙ: δίοαίέδ ά Ιά £ΐπ, ά’^ρτέδ Ιεδ 
©(ϋίΐοηδ 1©δ ρΐιΐδ Γεαεηίεδ. 

ΡαηίβΙ. Βαν νίο Ιβ8, ΟαίαΙορηβ δκ,ρρίέ^ηβηίαίτβ άβ8 ηιαηηεοηίδ άΐί 
ίηοηοΒίβΤβ άβ Βαννα, ρρ. 87 -,203. 

ΡΓ6©έά6© ά'υη© ποΒε© ίηίΓοάαοΕίν© άε Ν. Β. ΤοπίδάαΗδ δΐΐΓ 1©δ 

(ϋΙΙεΓεηΙδ ©αΐ&ΐο^ιιεδ ά©δ ηιαπυδαπΙδ άε Γαντα, ©δί; ίοηηιίε ίαί ιιηε ά©· 

δΟΓίρΐίοιι άε 128 ηοηνεααχ ηιαηιΐδοηίδ ^ρραΓίεπαπΙ: ό Ια 6ί61ίοί;Ιιέ(ΐα€ ©1: 

αα ©αί:1ιοΗ©οη ά© ο© πιοηαδϋεΓ© αΐΗοηίί©. διιίί: ιιη ίηάεχ αΙρΒα^έΙίηίι© 

άεδ αεοίοιιΐΐιίεδ, Ι&ηί πιαηιΐδ©ΓίΙ:©3 ςιιΤπιρΓίιπέεδ. Ε©5 Ια^Ιεδ άεδ ποηΐδ 

©Ι: (1©5 δΐι]©1:5, άεδ αιιΙειίΓδ, ©ορΐδίεδ, ροδδεδδευ,Γδ ©1; άβδ ιηαηιΐδοηίδ άαΐέδ 

οηΐ: ©ιέ Γειϋ^εδ ραδ Οοπδΐ:. ΜαπαρΗίδ. 
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Ιί(ΐΐ/Ώΐοηάιΐ8-Τ. Ε οβη βν ίζ, ΟΗτοηΐοοη Βνβνε άβ θναββοηί'ηί ίηιρβ^ 

ταίοτίδιίΒ, αΙ> αηηο 1341 αά αηηηπι 1453 β οοάίοβ Υαίΐοαπο βταββο 
162, εάΐάίί: —, ρρ. 204-215. 

ΡΓβί^αθ, Ι;6χί:θ (^νεο ^ρραι^Ι: οπΙίςαε), ςοιηιηεηΙ&ίΓε (έη Ι&ΐίη). 

Β. θηίΙΙαηά, Είηάοδ βην Ιβ §ταηά.ραΙαΪ8 άβ ΟοηΒίαηϋηορΙβ, ρρ. 2ΐ6- 
247 (ειι ίΓΒηςΒίδ). 

Ό. 8. ΟΜηίδ, ΟοτΓββϋοηβ άΐα «. ΠεΧρα» ά’Ευ,ΒίαοΚβ ΒΗοπιαίοΒ, ρρ. 

248-257- 

Ιν’αυίειίΓ ρΓορο56 άεβ οοΓΓεοΐίοπδ πη Ιεχίε άε « Πείρα » (ιιέιηε 5ίέ· 
οΐε) άε ΡέάίΗοπ Ζ^οΙι^γϊε νοη Ι,ίη§;6ηί:1ι&1. 

Εϊΐ ιηέιηβ, Αάάΐϋοηβ ά 1'«Ε8ςηΪ886 ά^ηηβ Ηίβίοίνβ άιι άτοϋ ρθδί-6ί/- 
ζαηϋη», ρρ. 258-263. 

Ι,’&αΐΘΐΐΓ βν&ΐΐ: ρα^Ηέ (ά&Πδ· Ιεδ ίοιηεδ ρΓεοέάεηίδ XXII εΐ XXVI 
άε 1» ρτέδεηίε ΈπετηρΙ;) αηε Ιίδίε <Ι63 ίΓΕνααχ οοποεηιαηί ΓΙιίδίοίΓε 
άα (ΙγοϊΙ ροδί - 83'2&ηίΐη (380 παπιεΓΟδ); εια^οαΓ^^Ί1α^ ΐΐ Ια οοπιρίείε εη 
αριιίαηί 4^ ηοιινεαιιχ πιιιηέΓΟδ. 

Ν. Β. Μαί8Ϊ8, ΟαβΙ^αββ 3ΐίΐβί$ άβ V «^Εκλογή ■» άββ ΒαίίτίβηΒ, ρρ. 
264 - 285. 

1/ αιιίεαΓ ίΓαΐίε Ιεδ 5ΐι]6ί3 δαίναηΐδ: φροντίς, έξοδος, υπε οοΓΓεοΐΐοπ 
δΐΐΓ Έκλ. XII, 3, ιιπε Νοηνεΐΐε ίδαιιπεπηε τεοοηηιιε, Γ Εκλογή εί 1ε Οοά. 

ΒοάΙεΐηηιΐδ 3399) Ι’ο^Η^-αίϊοη (1ε Ια πιεΓε ά (Ιοίει δα {ΐΐίε, Ιε 1ε^3 οΓαΙ, 
ΓΕ§:1ί3ε εί 1θ3 αίίΓαπεΙιΐδ, Ια ΓεδροπδαΗΗίέ άιι νεηάεπΓ ροαΓ Ιεδ νίεεδ 
ΓέεΙδ άε ΓοΒΙεί; νεπάυ, Ια ΓεδροπδαΗΗίε άιι άέροδίΐαίΓε, Ια εοπιηιιιπαιιΐβ 
άεδ Ιοίεηδ εηίίΓε ΙιεΓεε εί 1ε ρΓοΙ^Ιέπιε άε ΓοΓί&ΐηε Ιιΐδίοηςυε άυ άΓοίί 
εοπίεπιι άαηδ Γ Εκλογή. 

Ραπ. Θ. Ν ίο οΐ ορ οη,Ιο 3, ΗρηιηβΒ (ΙίΟηΙαΗϊα) οοη3βτνέ8 άαη$ άε8 

')7ΐ(χη'α8θϊ’ίί8 άβ Ιο, ΒίΙ)Ιίοί]%6^'ΐιβ Vο,ΙΙίοβΙΙαηβ άβ Β,οΐΎΐβ,ρρ. 286-323- 

Ι,’αυίειίΓ α εχαηαιηέ Ιεδ ηιαπιΐδεπίδ ^Γεοδ άε Ια ΒίΒΙίοΐΙιέςιιε ΥαΙ- 
Ηεείΐαηε εί άΓεδδέ Ια Ιίδίε άεδ Ιιγηιηεδ <4ΐι’ίΐ8 εοηίίεηπεηΐ:. 

Κέδϋϊπε άα νοίιαηιβ 623 

Α Vα88ίΗαάί8, 0ιιβΙ(]ΐίβ8, έρΙΪ868 άβ ΓίΙβ άβ ΚρίΗηοδ, ρρ. 324·36γ. 

Ε’αιιίειίΓ ριι6Ηε α) Γέ§·Ηδε άε ΤαχίαΓοΙιε άε « ΥεΠάΐ» εί 6 ) Γέ^ΐίδε 

άε Ια ΥίεΓγε άε «Νίεοδ», εη άοππαπί Ιεδ ρΐαηδ εί Ιθδ ρΗοίοδ. Γ,εδ ρΓο- 

61έιηε8 άε Ια ε1ΐΓθπο1ο§:ίε, άε Ι’αΓοΙιίίεείιίΓε, άε Ια άεεοΓαίίοη είε. άε 

εεδ ιηοπαιηεπίδ δοηί; ροδέδ εί εχαηιίηέδ. 

Νίο. Β. Ώναηάα1(ί8, Β'ίπΒοΗρΙίοη ά’ιιηβ ρβίίΐβ έρΐύβ άβ Μίδίνα, 
ρρ. 362-366. 

Β. Α. ΖαΙίρίΚίηοΒ, βρζαηοβ βηίτβ ΓΟηβηίβί Ι'Οβοίάβηί,ρρ, 367-400· 

Αη ρπχ ά’είίοΓίδ αδδίάιΐδ εΐ: άε τεεΙιεΓεΙιεδ ραίίεηΐεδ ΙΈιπρίΓε 87- 

ζαηΐίη εΐ δα είνΐΐίδαίΐοη οηί έίε τέΐια^ίΐίίέδ άαπδ Γεπδειχι6Ιε άε ΓΚίδΙοίνε 

ιιηίνεΓδεΙΙε, Νέαηπιοίηδ, 6ίεπ άεδ αδρεοίδ άε δα οοπιρΙεχε ρΗγδίοηοηιίε 

ΓεδΙεηΙ επεοΓε α έΙιιείάεΓ, αδρεείδ άε άέίαϋ εοπιπιε αδρεεΙδ §·έπέΓαιιχ. 

ϋεδ ίΗέοΓίεδ εΐ άεδ αρρΓεείαίίοπδ, άυεδ ά’αίΠειίΓδ έ άεδ έεΓίναίηδ άε 

ηιαγςνιε, ίεηάεπί α ΟΓίεηϊεΓ Ια τεεΙιεΓεΙιε νεΓδ άεα νοίεδ Ιαυδδεα. Οη 

30ΐιΗ£·ηε ίοηί ραΓίΐευΙίέΓειηεηΙ: Ιεβ εΙιαρίϋΓεδ (4αε Μ. ΟΙαηάε Οαίιεπ νίεηί 

άε εοπδαεΓετ α Β^’ζαηεε άαηδ 1ε ίοπιε III άε ΥΗΙβίοίνβ ρέηέΓαΙβ άββ 
οίνίΙίβαΗοηδ, ρα6Ηέε δοιίδ Ια άίτεεΐΐοη άε Μανιπεε ΟΓοηζεί (ΡαΓίδ, 

^955 )· Ε’&ΓίίοηΙαΙίοη άε Ια ηιαίιέΓε εοηηπιε Ιεδ Η^ηεδ §·έηέΓα1ε3 εί Ιεδ 
ίάέεδ-ηιαιίΓεδδεδ αρρείΐεηί άεδ τέδεΓνεδ ΐΓέδ §Γανε3. Εα οίνΐΐίδαίιοη 

Β^ζαηΙίηε γ εδί ροιίΓ αίηδί άΪΓε ρΓέδεηίέε εη ηιαΓ§·ε άε Ια οίνίϋααίΐοπ άε 

ΙΌηεηΙ ίδΙαπιίςιιε. Οείΐε ίαςοη άε νοίΓ εί άεδ ραΓαΙΙέΙΐδπιεδ ρΐιΐδ αηε 

άοαίεαχ πδςηεηΐ: άε άέίοηηεΓ αηχ γεηχ ά’ηη ριι6Ηε ρεη εοηιρέίεηί 

αιΐίΐιχεί δ’αάΓεδδε ΥΗίβίοίτβ ρέηέναΐβ άβ8 οίνίΙίΒαΙίοηβ, Ια ΥΓαΙε £ί§·αΓ6 άε 
ΓΕηιρίΓε Βγζαηΐίπ εΐ Ιε εαΓαεΙθΓε εδδεπίΐεΐ άε δα είνίΐίδαΐίοπ. 

ΡαΓΐαπί άε εεδ εοπδΐάεΓαίίοηδ ^έηέΓαΙεδ, ΓαηίειίΓ άε εεί αΓίΐεΙε 

αρροΓίε εεΠαίηεδ ρΓέείδίοπδ δαΓ 1ε ρΓθ61έπιε άε Ια ρΙαεε ηη’οεεαρε Β^- 

ζαπεε επίΓε ΓΟπεπΐ εΐ ΓΟεεΐάεπΙ:. ΑρΓέδ ανοΪΓ ποίέ Ιε δεπδ ρεη άέίίηί 

άα ίεπηε Ονίβηί, ί1 δ’αίίαείιε, εη ρΓεπιίεΓ Ηεα, α έΐαείάει Ια « ίΐιέοπε 

Βγζαπίΐηε». Οε Γαηαίγδε άε ςηεΐί^ηεδ ίεχίεδ εαΓαείέπδίίςίυεδ ί1 Γέβηΐίε 
ςαε Ιεδ Βγζαπίίηδ, δε δεηίαΐεηΐ: εοπιρΙέίεπιεηί έΐ:Γαπ§·εΓδ νίδ-α-νίδ άε 

ΙεϋΓδ νοίδίπδ ΟΓίεπίαιιχ, ΡεΓδεδ, Αια^εδ οα ΤιίΓεδ. Ιΐδ εοηδίάεΓαίεπΙ: 

ΙειιΓδ ρΓορΓεδ πιοειίΓδ εί ΙεαΓ εΐνίΐίδαίίοη ίηεοιηραίίΒΙεδ ανεε Ια είνίΐίδα- 

ίίοπ εί Ιεδ πιοεαΓδ άεδ 3αδδαπίάεδ οα άε ΓΙδΙαπι. Ραι εοηίΓε, ηιαί^τέ 

ΙεαΓ ε^Όεεηϊήδηιε, ηιαί^τέ Ιεδ άίδδεπδίοπδ (^αΐ οπί δέραΓθ Ιεδ άειιχ ραΓ- 

Ηεδ άε ΙΈιπρίΓε τοπιαίπ, Ιεδ ΟΓεοδ άα Μογεπ α§-ε δε εοηδίάεΓαίεπΙ; Ηέδ 

ά“αηε έίΓοίίε ραΓεπίέ ανεε Ιε ιηοπάε εΙίΓείίεη ά’ΟεείάεπΙ. ΟεΙαί-εί 
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Κέδίαιηέ (1π νοίηπιε 62δ 

οοιηπιβ 0611Χ-1& αν^ίεπί έίέ 165 31100635€11γ3 άα παέπιε ΕπιρίΓε (ΐιι*3. τέξό- 

ηέΓέ Ια ιηεπιε ίοι οΙιΓέίίεηπε; ίΐ5 αναϊ^ηί Ιιέπίέ άε Ια ιπέπιε οιιΙίαΓε. 
Αιΐ33ί ΙειίΓΒ είνΠΪ3α1;ίοη3 έΙαίεηί-εΙΙεΒ άεε 3οειΐΓ3 §6ηηαίηε3. Εα άέ£εη5ε 
άε εε ραίππιοίηε ίηεοιηΐίαΐί: άοηε α εχιχ εοπιιηε υηε άεΐίε εοιηπιυηε. 

Υεπαπί εη3ΐιίΙ:ε αυ ρΓοΙ^Ιέηιε ΟΗβηΙ οη ΟοοΐάβηΙΫ, ΓαιιίευΓ 5θΐι- 
ίίεπί ςηε ηοη ροίηΐ: 1ε3 έ1έπιεηί3 6χ1:έΓίειαΓ3, ιηαίδ δεηΐε Γαηαίοπϊίε άεβ 
ίη5ΐ;ί£ιιΐίοη5 ροΗΐίςιιεδ εΐ 3οεία1ε5, αίπδί ςιιε ΓεΙηάε άεε θΓί§:ίη65 άε Ια 
νίε ίηίεΐΐεείηεΐΐε εΐ δρίΓΐΙιιιεΙΙε, ποιΐ3 αίάεΓαϊεηΙ α αΙ)ουΐίΓ α άεδ αρριέ- 

είαίίοηδ οΐ3]εεΙ;ίνε3. Αυδδί 5“ε£ίθΓε6-1:·ί1 άε πιεΙίΓε εη τεΐΐεί Ιεδ ΐΓαΐΙε 5αί1· 

1αη£3 άε Ια νίε ραΐ^ΐίαιιε εΐ; δοείαΙε, <1ε Ια ειιΙΙιίΓε εί: άε Ια είνιΗδαΐίοιι 
άεδ Βγζαηίΐηδ. 80115 εεί αη§:1ε ρΓεείδ, 5οηΙ εχαιηίηέδ άαπε εεί; αΓίίοΙε 
Ια ΐΗέοΓίε Ιιγζαηΐίηε άε ΓΕίαΙ: εί άα ροανοΐΓ, Γίηίΐιιεηεε άχι ΒγοιΙ ειιγ 
Ια νίε ρυΐιΐίςαε εί ρΓίνέε, Ια δίηιεΙιίΓε άε Ια δοοίέίέ, Ια ίαιηίΐΐε, Ιε θΓοίΙ 
άε Ια ρΓορπέίέ, Ια ρΙαεε άε Ια ίειηηιε είο. Οεδ ραΓα^ταρΠεδ δρέείαιιχ 
δοηϊ εοηδαοΓέδ έ Γίηδίηιείίοη εί Ια εαΙίιίΓε, α Ια ρεηδέε εί δεδ οπ^ίηεδ, 

έ Ια ρΓοάαεΙίοη ΙΐίίέΓαίΓε, εεοΙέδίαδίίςιιε εί ρΓοίαηε, δαναηΐε εί ρορη· 

ΙαίΓε, εηίίη αιιχ ΟΓίβίηεδ εί αιι εαιαοίέΓε άε ΓαΓί Βγζαηίίη. 

Ε68 οοηοΐαδίοηδ ααχςιιείΐεδ ΓααίεαΓ αάοαίίί δοηί Ιεδ δΐιίναηίεδ: 

I. Ε68 §:Γαηάεδ άνίΐίδαίίοπδ ηε δε άένείορρεπί ραδ εη ναδε οΙοδ; ε11ε$ 

Γεςοίνεηί άεδ έΐέηιεηίδ έίΓαη^εΓδ εί εχεΓοεηί, α ΙειίΓ ίοιίΓ, άεδ ίηίΐα- 

εηοεδ δΐΐΓ ά'αηίΓβδ οίνίΐίδαΐίοηδ; 3, ΕΈπιρίΓε Ιιγζαηίίη εί Ια είνίΐίδαίίοη 
Ιιγζαηίίηε δοηί ηέδ άε Ια ΓεηεοηίΓε άε άίνεΓδ ίαείεαΓδ, ηιαίεπεΙδ εί 
ΙιίδίοΓίςαεδ. Εη οοηδέαηειιοε, ίΐδ οηί τεςη άεβ έΙέπιεηίδ §:Γεο3, Γοπιαίηδ, 

οπεηίαηχ. Οεδ άεΓηίεΓδ νΐεηηεηί ροηΓ Ια ρΐηραιί άη ίεπιρβ ραΓ Ιε οαηαΐ 
άιι δγηοΓέίίδΐηε ^Γέεο-Γοπιαίπ. Αίηδί ςηε 1ε τεπιαΓςιιαίί Νοηηαη Βαγ- 

Π03, ίΐ8 ηε εοπδίίίυεπί ραδ Ιεδ οαΓαείεπδίίίΐηεδ εδδεπίίεΙΙεδ άη ιποηάε 
Ιιγζαηίίπ; 3· Ε’απαίγδε εί, ροιίΓ αίηδί άίΓε, Γαπαίοπιίε άεδ άίίίεΓεηΙδ 
ίαοίειιΓδ άε Ια νίε ρηΐιΐίςηε ιηοηίΓεηί ςηε, α Βγζαηεε, Είαί εί δοείέίε 
δοηί Γέ^ίδ ραΓ οεΓίαΐπδ ρπηοίρεβ ίοηάαχηεηίαηχ, ραΓ άεδ ίΓαάίίΐοπδ, 

ίπδίίίηΐίοηδ ροΐίίίςηεδ εί αάπιίηίδίΓαίίνεδ, Ιηαΐίίηίίοηδ βοοίαΐεδ, ραΓ εβΓ- 

ίαίπεδ τέ^Ιεδ άε άΓοίί ςαί οηί ΙεηΓ οιί^ίπε α Ια ϊΓαάίίίοη §:Γέεο - γο- 

ιηαίηε; 4· ραΓΐίεηΙίεΓεπιεηί, Ια νίε ίηίεΙΙεείαεΙΙε εί βρίηίιιείΐε άε 
Βγζαηεε εδί άοπιίηέε ρατ άεηχ ίαείεαΓδ ρππιοΓάίααχ: Ιε εΐιπδίίαηίδιηε 
εί Γΐιείΐέηίδπιε. Ε*ίη£1αεηεε άε εεαχ-εί εοηίπί)αα α ίοππει αη Ιααιηα- 

πίδΐηε 1)γζαηίίη ςηί αδδοείε Ια ρεηδέε εί Ια εαΙίαΓε ^Γεεςαεδ α Γίάέαΐ 
εΙίΓείίεη. 

ϋ’απε ίαςοη §:έηέΓαΐ0, άε ραΓ δοδ οΓί&ίπεδ, ραΓ δεδ ίεπάαπεβδ ίάε- 

οΐο^ίςαεδ, ραΓ δεδ πιαπίέΓεδ ά’έίιε εί 3εδ νίδίοπδ ηιέίαρίιγδίςηεδ, Ια νίε 
ραί)1ίς[αε εί Ια είνίΐίδαΐίοη άε3 Βγζαηίίηδ — ηείίεηιεηί ορροδέεδ ααχ 
είνίΐίδαϊίοπδ αδίαίίςηεδ εί αα πιοπάε «ΙιαΓίιαΓε » — αρραΓίίεηηεπί α Ια 

23 - 3 -1959 

βταηάε εχρεΓίοηοε ^α’^ηί^οάυ^δ^ί άαηδ ΓΙιί5ίοίΓε άε 1 Ηαηιαηίίέ Ια ρΓέ- 

άοπιίπαηεε ^Γέεο - Γοιηαίηε άαηδ Ια Γέ§:ίοη ιηέάίίεΓΓαηέεπηε. Είαί ραι 
εχεεΙΙεηεε ηιεάίίεΓΓαηέεη, Βγζαηεε ροαΓδαίί Ιε δγηοΓείίδηιε ηιέάίίεΓΓα- 

ηέεη. ΕΙΙε νίεηί ραΓ Ια εη ιιπ εοηίαεί ίηίίπιε ανεε Ιε πιοηάε εΙίΓείίεη 
ά’Οεείάεηί εί ανεε Ιεδ είνίΐίδαίίοηδ άε Ια Βεηαίδδαηεε ειίΓορεεηηε. Νοη 
δαηδ ταίδοη, ΑΓποΙά Τογηάεε. άαηδ δα εΐαδδΐίΐεαίίοη άεδ εηΙίιίΓεδ άε 
Πιοαιπιε. εοηείάεΓε Ια είνίΐίδαίίοη οΓίΙιοάοχε εί εεΐΐε άε ΙΌεειάειιί 
ηιέάίέναΙ εοιηπιε άεδ είνίΐίδαίίοπδ δοειίΓδ, άεδεεηάαηίεδ άε ηιείΐέηίίΐηε. 

Βίεη ρΐϋδ: Βγζαηεε, ^ιάεε α δοη αίίαεΙιεπιεηί αηχ ΐΓαάΐίίοηδ άη ραδδε, 

έΙαάοΓε άέ]α εεΓίαίηδ ίΓαίίδ εδδεηίΐεΐδ, εεΓίαΐηεδ πιαηίέΓεδ άε ρεηδει εί 
άε δεηίΪΓ, εεΓίαΐηεδ νίδίοηδ άε Ια νίε βιιγ Ιεδ^ηεΐδ δεΓα ρΐιΐδ ίαΓά άαδέε 
Ια εοηυηηηααίέ ίηίεΙΙεείηεΙΙε εί δρίΠίαεΙΙε άε Ι’ΕιίΓορε. 

Α. €, 0νΙαηά08, Σφενδόνιον, ρρ. 40^-405* 

II δ’α&ίί ά’ηη ϊεηηε ίεείιηίαηε Ιαγζαηίίπ ίηοοππη ]αδαη’ίεί εί εοη- 

ίεηη άαηδ Ια αίΓοηίίΐηε άε ΟγίΙιέΓε άε ΟΙιείΙαδ (15^ 5·)· Ε“αηίεαΓ 
ρΓοηνε ςιιΜΙ άοίΐ είΓβ τε^αΓάέ εοπυηε Γέαηίναΐεηί άη ίταηςαίδ ανο άοη- 

Μβαα, α εααδε άε Ια ΐοηηε άε εεα αΓΟδ ςηί τεδδεπιάΐε ^ ηηε ίΓοηάε 
(σφενδόνη). Εε ηιέηιε ίεΓΓπε εδί ηδίίέ ααΐοηΓά’Ιιηί εηεοΓε έ ΟγίΙιέΓε 
ροηΓ άέδί^ηεΓ αηδδί άίεη ηηε αΓοαάε άεπιί-είΓεηΙαίΓε δοηϊεηαηί ηηε 
νοηίε εη άεΓοεαη ςηε ροηΓ ΓαΓεαάε ιηέάίαηε δοηίεηαηΐ αη ρΙαίοπά εη 
άοίδ, ΙεΙΙε ςη'οη Ια ΓεηεοηίΓε άαηδ 1ε5 Ογείαάεδ, εη Οιέίε εί εη ΟΗγρτε. 

Τ. Α. ΟτϋβοροηΙοΒ, Ι,β ραΙΗανοΚβ θβηηαίη άβ ^έ^^^8αιΘηι (1534- 

1579}, ρρ. 4ο6·4ι3· 

Εϊαάε Ηο^ΓαρΙιίρηε άε εε δαναηί ρΓέΙαί, οΓΐ^ίπαίΓε ά’ΑΓαεΙιονα άε 
Τηροΐΐίζα, ηηί αναίί έίέ πιοίηε άαηδ 1ε ίαπιεηχ πιοηαδίέΓε άε Ρΐιίΐο- 

δορίιε. 

Ο. Α. Ζοτα8, Ηίδίοϊτβ άβ ΡίοοΚοΙέοη, ρρ. 414-443- 

έάΐίΐοη ά*ηηε νεΓδΐοη ΐηεάϊίε, ά’αρΓέδ 1ε εοά. Ναροΐΐί. ΠΙ. Α. 

α. 9> 3νεε ίηίΓοάαείίοπ εί εοπιπιεηίαίΓε. 

ΜέΙαηρβ8: . , 
^.^α^^οιιζέ8, ΟοτνβΰίίοηΒ αιιχ ΙβϋνβΒ αηοηρηιβ8 άιι ί.οηα. Ααάιΐ. 

367^ (έάΐίεεδ ραΓ Κ. ΒΓ0\νηίη^ εί Β. ΕαοπΓάαδ) (εη ίΓαηςαίδ), ρρ. 

444 - 446. 
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠβΥΑΩΝ Έτβί ΚΗ' « 
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Οβον^βδ 8οηΗ8, Ι,βε ηοηυβΙΙβ^ τββΗβτΰΗβΒ οοηββτηαηΐ Οβονρβ8 
ΚαβίτίοίέΒ - 8ΰβηάβτ})β^, ρρ. 446-457· 

Ι^έονοΙορίβΒ: 

Τ. ΟτϋΒοροηΙοΒ, Νϋωε Α. Βββ8, ρρ. 458-464· 

ΟΗτ. ΡαίνίηβΙί&, ΒαήΙβ ΒίβρΙιαηίάάΒ, ρρ. 464 -466. 

Ρ. Ζοναβ, Αηηβ ΑροείοΙαΙάε, ρρ. 466-468. 

Οοτηρίβ8-τβηάΗ8 άβ άίνβνε Ιίννβ8, ίαΐί;5 ρείΓ Β6η5'5 ΡδδΓίαηοΗ, 

Α. X 7 π ο- ο ρ ο 111 ο 3, Ν. Β. Τ ο ηι £ΐ ά α Ιί ί 5, Ο. Τ. Κ ο Η & 5, Ό. 
01ιϊηΐ3, Ό. ΟεΰοηοηιϊάΪ8, Ο. 3οιιΙΪ5, Ν. Α. Ι,ΐ να^πταΗ, 
Ν. Β. ΒΓ^η(3^1ζΪ3, ϋ. Ρ^Πα$, Όϋε. Μ. 

Μαηοΐΐ353,ο&5, Ο. Κ. 3ρ7Γίάαί<ί5, ρρ. 469· 573· 

ΝοίίΰβΒ ΗΗίορναιΜριιβΒ, ραΓ Ν. Β. Το ηι 3 ά 3 Ι^ΐ 5 εί· Β. Οΐιΐηΐδ, 

ΡΡ·574·58ΐ· 

Ιη(οηηααοη8, ρρ. ζΒ>2· βίο. 

Αοίβδ, ρρ. 6ιι · 613. 

ΤαΜβε, ρρ, 614-620. 

Κάεηηιέ ώι ΥοΙηηΐδ XXVIII, ρρ. 621-626. 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 

Σ. 82 στ, 1 έκ τών ανω αντί πεζοντοποροϋντι γραπτέον πεξοτοντοποροΰντι 
» 87 σειρά 7 έκ τών κάτω άντί Ά?.εςάνδρου Λαυριώτου γράφε Χρυσοστόμου Λαυριώτου 

» 112 στ. 12 άντί Έξεκίου γράφε Έζεκίου 
» 196β στ. 19 άντί Έ|έκιος γράφε Έζεχίας 
» 536 στ. 4 έκ τών κάτοι ν’ άναγνιοσ&τί: Κ^υΙζεοΗ καΐ δχι ΚΓ3ΐιϋζ3θ1ι 

» 592 στ. 20 προσθετέαι αί σελ. 475 -496 

» 593 έν τελεί νά προστεθούν τά έξής λήμματα έκ του Δ' τεύχους του περ. Θεολο¬ 

γία, τόμος ΚΘ' (1958), κυχλοφορηθέντος μετά την τύπωσιν τοδ έν λόγφ τυπο¬ 

γραφικού : 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚβΝΣΤΛΝΤίΝΙΔΟΥ : Προσηλυτισμός, οίκουμενιχή κίνησις καΐ Όρθό- 

δοξος Εκκλησία, 497 -511. 

Β. ΣΤΑΥΡ140Υ : ΑΙ ΏριγενιστικαΙ έριδες, 512 -529, 

Ανδρ. Θεόδωρου: ή περί άποκαταστάσεως τών πάντων Ιδέα, 530-540. 

Παν. Δαμητροπουλου : Ή πίστις τής άρχοίας Εκκλησίας ώς κανών ζωής (33- 

600 μ.Χ.), 541 · 558. 

8. δΑνν-Αδ: Είαάβ άε ηυΔίΓβ ίί^ΐΐδβδ άυ XII 8. δβ ίτουν&ηί βη Ατ^οΠάδ, 559 - 

567-Ρπίν. 

Τάσου Αβ. Γριτςοπουλου : Μητροπολίτης Άμυκλών και Τρίντολιτζάς Δανιήλ Πανα- 

γιωτόπουλος, 568 -582. 
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ΑΜΑΝΤ03 ΚΩΝΣΤ. : Γεωγραφικά ονάματα . . . ■ 

Οακζυα ΑνΤΟΝΙΟ : Τΐΐ0οάθΓΪ δΙυάΐΐίδε ΕρΪ2^ΐ'3πιιη&ί;α 
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ν' ΠαΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΑΥΡΙΩΤΗΣ ( Εισαγωγικόν Σημείωμα Ν. β! 

Τωμαδάκη, Πίνακες Κ. Α. Μ α ν ά φη ): Συμπληρωμα¬ 

τικός Κατάλογος χει/φων κωδίκων 'Ι. Μονής Μεγίστης 
/ Λαύρας. 

ΕΟΒΝΕΚΤΖ Ε, -1, : ΟΙίΓοηΐοοη ΒΓβν€ (134^ * ^453) 

ΟυίΕΕΑΝΒ Ε. : Εε δί?πΐ3 

ΓΚΙΝΗΣ δ. : Διορθώσεις εϊς τήν «Πείραν» Ευσταθίου του 
Ρωμαίου. 

ΓΚΙΝΗΣ δ. : Προσθήκαι είς τό Περίγραμμα 'Γστορίας Μεταβυζ. 
Δικαίου. 

Ματςης Νικ, π. : Ανάλεκτα ^κ τής Εκλογής των *Ισαιίρων . 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παν, Γ, : "Υμνοι (Κοντάκια) σωζόμενοι εις 

. χει/φα τής Βαλλικελλιανής Βιβλιοθήκης τής Ρώμης .... 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ δ. : Άπό τάς Εκκλησίας τής νήσου Κΰθνου . 

ΔραΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚ. Β. : Ή κτιτορική Επιγραφή ναΐσκου τοΰ 
Μυστρά. 

'ί ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔϊΟΝ. : Τό Βυζάντιον μεταξύ Ανατολής και 
Δΰσεως. 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ. : Σφενδόνιον 

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Τάσος : Ό Ιεροσολύμων Γερμανός (1534 - 

1579) . 

ΖΩΡΑΣ γ. Θ. : Ιστορία τοΰ Πτωχολεοντος (κατ’ ανέκδοτον 
παραλλαγήν). 

Σύμμεικτα: ΠΑΕ.ΕθυζΕ;3 ΙΕΑΝ; ΟογγοοΙϊοπη αιι ΙοΐΙτοε 
αποπγπιεδ θε Ποπά. Αάάΐί:. 36749 

ν/Σ0ΥΛΗΣ Γ. X. : Αί νεώτεραι ερευναι περί Γεωργίου Κα* 

στριώτου Σκενδέρμπεη. 

Νεκρολογίαι: ΓριτςοπΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ.: Νίκος Α. Βεης . 
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